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Patrocinador

Empresas apoiadoras
1- Resumo do Projeto
O website WWW.bomdespachomg.com.br existe na Internet desde o ano de 2002. Faz-se
necessário sua atualização constante, este projeto será o marco inicial desses trabalhos, a cultura
e história de Bom Despacho/MG é uma das mais variadas do Estado, o que torna o universo de
pesquisa bastante amplo.
2- Objetivo do Projeto
- levantamento de fotos antigas
- publicações (revistas, jornais, livros, entrevistas) de textos históricos
- envolvimento da comunidade como um todo com o website
- divulgação do website para a comunidade
3- Demanda
O atual trabalho que se encontra no website WWW.bomdespachomg.com.br está desatualizado e
necessita de receber novas informações, complementar outras existentes, ampliar assuntos ainda
não pesquisados.
4- O que é escopo
- pesquisa de imagens, fotos, figuras
- pesquisa de textos (entrevistas, livros, revistas, jornais)
- digitalização do material pesquisado
- divulgação do website para a comunidade
- estabelecimento de parcerias
5- O que não é escopo do Projeto
- atualização do website
- pesquisar e publicar tudo o que encontrar nas fontes de publicações e imagens

6- Interessados(Stakeholders)
- comunidade em geral
- paróquias
- historiadores
- professores
- biblioteca
- prefeitura
- instituições sociais de Bom Despacho
- líderes comunitários
- comunidade em geral
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7- Interfaces com projetos existentes
- em 2004 foram catalogados os artesãos da ARTEBOM
- em 2006 foram estreitados laços com o Museu da Cidade e com a D. Sebastiana da Tabatinga
8- Prazo estimado para a conclusão do Projeto
01 mês
9- Orçamento estimado para a conclusão do Projeto
R$600,00
10- Equipe básica
- Orientador: Jacinto Guerra
- Coordenador: Ítalo Coutinho
- Estagiária: Beatriz Amaral
11- Restrições
- as pesquisas ficarão restritas aos interesses do tutor
- o prazo é uma restrição bem como o custo
12- Premissas
- fontes de pesquisas disponíveis
- recursos financeiros disponíveis
13- Gerente do Projeto
Trabalharemos no esquema de tutor.
14- WBS

15- Cronograma Master

16- Orçamento

