
Participantes: David Ribeiro Braga, Pablo Medrado Bomfim, Ryan Rocha 

Gonçalves 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☒Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião – 11/03/2021 

Conteúdo da reunião: Nessa reunião nós fizemos um brainstorm, ficamos num 

impasse entre duas ideias, são elas “Um aplicativo de rastreamento para 

transporte público” e “Uma rede residencial 100% segura”. Depois de algumas 

conversas tornamos a ideia do transporte público primária, mas não 

abandonamos a ideia da rede residencial. Somente contamos nossas ideias ao 

orientador ele nos mandou lapidar mais ambas as ideias. 

Data da reunião – 18/03/2021 

Conteúdo da reunião: Nessa reunião nós lapidamos mais ambas ideias, então 

decidimos tornar a ideia de uma” residência com rede 100% segura” em uma 

ideia principal, porem ela teve mudanças e se tornou uma “Provedora de serviços 

de redes em condomínios residenciais e prediais. 

Data da reunião – 25/03/2021 

Conteúdo da reunião: Nessa reunião discutimos qual dos projetos finalistas seria o 

principal, com o auxílio do orientador foi estabelecido que o projeto de redes para 

condomínios/prédios seria o escolhido, após a decisão do projeto, começaram as 

perguntas, como por exemplo: as redes seriam para prédios novos ou já construídos? 

Como seria feito a contratação do serviço? Qual seria nosso diferencial? 

Com o seguimento do debate, foi concluído que seria necessário realizar 

pesquisa do seguinte tema: Como funciona desde a contratação a instalação de uma 

rede em um prédio (foi sugerido falar com um sindico para sanar essa dúvida), com a 

definição da direção que o grupo vai seguir, a reunião foi encerrada. 

Data da reunião – junção de todas as reuniões. 

Conteúdo da reunião: Nosso projeto já está bem encaminhado, como ele 

depende de persuasão e um bom plano de negócios não acaba sendo um 

projeto físico, mas sim um teórico de como vender um produto (que seria nossos 



serviços de rede para com o condomínio). As pesquisas não serão 

implementadas pois não existe nada tão objetivo que se resuma ao projeto 

apresentado, todas as pesquisas envolvem vendas em geral e criação de 

topologia residencial de redes. Nós decidimos lidar com esse projeto bem mais 

profundamente do que o normal, vamos lidar como se estivessemos realmente 

criando uma empresa voltada para esse tipo de serviço, como opção para um 

SAC utilizaremos o aplicativo WhatsApp bussines e como plano futuro 

pretendemos criar um site para esse tipo de comunicação e vendas. 

Descreva aqui quais foram as ações do grupo na semana que se finaliza em 03/09.  

Hoje nós apresentamos um powerpoint de apresentação ao cliente final ao professor Hugo, o 

professor Hugo nos orientou a conversar com o suporte do Ceap para entendermos como ela 

funciona e o fizemos, neste exato momento estou montando a topologia e a demonstrarei ao 

professor Hugo, provavelmente semana que vem nosso projeto estará finalizado. 

Descreva aqui quais foram as ações do grupo na semana que se finaliza em 10/09.  

Treinamento para apresentação, finalização da infraestrutura de exemplo e estruturação do próprio 

grupo (Retiramos quaisquer dúvidas que o grupo tinha sobre ele mesmo e conversamos sobre como 

vamos lidar com pessoas e empresas). 

Descreva aqui quais foram as ações do grupo na semana que se finaliza em 17/09.  

Fizemos um planejamento de como iriamos apresentar, treinamos a apresentação e conversamos 

sobre possíveis topologias. 

Descreva aqui quais foram as ações do grupo na semana que se finaliza em 24/09.  

O gigantesco professor e mentor de vida Augusto nos ensinou algumas regras e "macetes" sobre 

apresentações, depois o grupo estava planejando a localização dos access point's. 


