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O Projeto JoVen visa proporcionar uma ponte entre proponentes de projetos
empreendedores, propensos investidores e pessoas com conhecimentos específicos que
possam ajudar nos projetos dos proponentes, além de propiciar um espaço para a discussão
sobre empreendedorismo na região, abrindo oportunidades de ligações importantes e
visibilidade de projetos inovadores que possam favorecer a comunidade regional. Assim,
indiretamente, este projeto também contribuirá para o desenvolvimento regional, que
inevitavelmente passa pela articulação dos atores econômicos e demais stakeholders de
uma região. Atentos aos avanços tecnológicos, o Projeto JoVen é desenvolvido com
tecnologias open source e estruturado para oferecer uma plataforma responsiva, facilitando
assim o acesso ao mesmo por diferentes dispositivos. Para o desenvolvimento do projeto, as
seguintes atividades foram realizadas: definição dos perfis de usuários; pesquisas sobre as
tecnologias open source possíveis de serem adotadas para implementar a plataforma;
estudo da estrutura e limites da plataforma; aprendizagem das tecnologias por meio de
cursos online e pesquisas; aprendizado e uso do framework Bootstrap, permitindo que a
plataforma seja responsiva. Feito isso, algumas funcionalidades do Projeto já estão
implementadas e em fase de testes, sendo elas: registro de usuário, criação de perfis
(Proponente, Investidor e Colaborador Intelectual), criação de projetos e ferramenta de
busca por projetos, investidores e colaboradores. Em paralelo a implementação, o Projeto
também inclui atividades específicas de documentação. A partir de agosto/2017, as
demandas de documentação foram: formalizar os requisitos funcionais da plataforma através
do diagrama de casos de uso; documentar os detalhes das funcionalidades previstas para o
Projeto; modelagem dos Processos de Negócio da plataforma, a partir da notação BPMN
(Business Process Model and Notation). No atual momento, o protótipo da plataforma está
em fase de implantação para acesso online e, com maior entendimento da proposta e com a
ajuda dos envolvidos no projeto, os estudos em relação às demandas atribuídas estão
progredindo. De 15 em 15 dias, as tarefas são revisadas, para avaliar o trabalho feito,
realizar ajustes necessários e sanar as dúvidas que surgirem.
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