
Objetivo
Desenvolver um sistema informatizado que 

integre turistas e hóspedes em eventos ou 
pontos turísticos dentro de uma mesma cidade.

TripMate

Introdução
TripMate surgiu da ideia de organizar 

eventos turísticos entre hóspedes de hotéis  de 
uma maneira simples e eficaz, o usuário pode 
se cadastrar, criar, participar de um passeio, 
classificá-lo e participar do grupo relacionado 
ao evento turístico.

O sistema visa otimizar o itinerário turístico e 
promover integração de viajantes com base na 
localização e interesses em comum 
possibilitando a organização de passeios e 
encontros a pontos turísticos locais. 

Com os dados do usuário inseridos no 
sistema, facilmente pode-se ter acesso às 
informações dos eventos disponíveis ou 
mesmo criar, administrar e organizar de acordo 
com a sua vontade ou necessidade.
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Conclusão
A ausência de aplicativo do gênero no 

mercado fez se inovador e necessário devido 
ao encurtamento de distância global. Otimiza a 
integração turística de curto-prazo na 
localidade e proporciona melhor experiência 
de viagem com interação social. 

O projeto está em fase de implementação 
do banco de dados e ajustes na usabilidade 
da interface gráfica. Para próximos passos, a 
intenção é de transferir o aplicativo para 
plataformas mobiles.
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Resultados preliminares
Obteve-se a modelagem do banco de dados 

relacional (Figura 1) para uma melhor análise 
do projeto e de forma concomitante  foi 
desenvolvido o protótipo da interface gráfica 
(Figura 2) com o auxílio da ferramenta Pencil 
Project. 

Materiais e Métodos
   Foi efetuado o levantamento de requisitos 
[5] a partir de entrevista com turistas 
acostumados a viajar sozinhos e assim, 
constatado a demanda.

TripMate é desenvolvido em C#  [1], 
utilizando o Visual Studio 2013 para 
desenvolvimento do código e implementação 
da interface gráfica.

Para lidar com os dados dos usuários, 
registros de locais turísticos e eventos, será 
implementado um banco de dados relacional 
com o SGBD SQLServer [3], onde já 
desenvolvemos o Modelo Entidade 
Relacionamento que servirá como 
modelagem do banco.

Utilizou-se o Pencil Project para elaborar 
um protótipo [5] das telas principais do 
aplicativo e obter um layout funcional antes de 
iniciar o desenvolvimento, auxiliando na 
elaboração da interface gráfica do aplicativo.
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