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Introdução do Tema
A pandemia da Covid-19 afetou de
forma significativa o modo como nos
relacionamos com o mundo ao nosso
redor, demandando um conjunto novo
de comportamentos, conhecimentos
e habilidades que nos habilitem lidar
com essa situação. A psicologia,
enquanto ciência e
profissão, está em posição de contribuir
de maneira decisiva com a sociedade
para que
possamos enfrentar esse desafio. Com
a chegada da pandemia algumas das
principais dificuldades enfrentadas
pelos psicólogos foram a alteração da
rotina, impossibilidade ou restrição de
atendimento presencial, grande volume
de trabalho e sobrecarga, carências
de estrutura intensificadas com a
pandemia, como a insuficiência ou
ausência de equipamentos
para trabalho, já que, com a falta do
atendimento presencial os profissionais
tiveram que se adequar a um novo
método de atendimento, como por
exemplo: utilizando vídeo chamadas
para efetuarem as consultas.

Objetivo
Nossos maiores objetivos ao implantar
um site de agendamento para
consultas psicológicas on-line são de
valorizar o tempo dos seus
colaboradores e
pacientes. Além disso nessa fase
de pandemia que estamos vivendo, o
conforto e a segurança do paciente
para se consultar online com o(a)
psicólogo(a) é muito mais benéfico
e possui um feedback muito positivo
para ambos, uma vez que os usuários e
psicólogos poderão acessar
a plataforma de qualquer lugar que
tenha internet.

Conclusão
Em linhas gerais a pandemia fez com que
a nossa capacidade de superação fosse
testada,
fazendo com que tarefas rotineiras
simples, se tornassem complicadas. Com
isso a
tecnologia, foi uma das saídas
encontradas para nos ajudar a contornar
essa situação. O
desenvolvimento de software tem um
importante papel nessa etapa, tornando
possível por
exemplo: desde o agendamento, a uma
consulta online, sem sair de casa.
Fazendo assim
com que os profissionais em tempos tão
difíceis, pudessem atender seus clientes
e realizar as
suas atividades, e os clientes/pacientes
pudessem se consultar e ter de volta
parte de suas
vidas “normais”. A tendência é que daqui
em diante os softwares estarão cada vez
mais
presentes em nossos cotidianos,
trabalhando como um facilitador e nos
poupando certo
tempo em muitas atividades.
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Metodologia
Para que isso se torne realidade, o
desenvolvimento do projeto será
através de aplicações hibridas

desenvolvidas
com a estrutura de desenvolvimento de
aplicativos móveis Cordova, juntamente

com banco de dados em nuvem para
proporcionar uma maior escalabilidade,
pois uma vez que o aplicativo proposto
aumentar exponencialmente o número

de usuários que o utiliza,
será necessário realizar atualizações,
para que os usuários não sofram com
problemas de usabilidade durante as

consultas. O sistema também possuirá
API's de pagamentos integrada, visando

oferecer o maior número de
possibilidades de pagamentos para os

usuários, e também para facilitar a
forma de pagamento e aumentar a

segurança das
transações entre os usuários e

psicólogos. Para que o usuário consiga
encontrar o melhor profissional
disponível de acordo com o seu

orçamento, será disponibilizado um
sistema de avaliações, na qual os

usuários poderão avaliar os psicólogos
após a consulta ser finalizada, onde
assim que o sistema identificar que a

consulta foi finalizada, ele irá direcionar
o usuário

para uma pesquisa de avaliação, onde
irá conter os campos nome, idade, dia
da consulta, nome do psicólogo e um

campo para que o usuário de uma note
de 0 a 10, e também um campo para
que, caso o usuário queira adicionar

algum comentário.


