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01 

Desenvolvimento do Sistema de 
Inscrições Online para a Semana de 
Informática do IFBA Campus Vitória da 
Conquista 

MAILSON SOUSA COUTO 1 

A Semana de Tecnologia da Informação do IFBA Campus Vitória da 
Conquista é um evento acadêmico promovido pelo curso de 
Bacharelado em Sistemas de Informação e em 2019 chegará à sua 
quinta edição. Considerando que as edições do evento estão cada vez 
mais dinâmicas e totalmente virtuais, justifica-se a preparação de um 
sistema de inscrições online para agilizar e oferecer mais comodidade 
para os participantes por meio de novas soluções tecnológicas. Nesse 
sentido, é importante o desenvolvimento de um software que irá auxiliar 
na realização do evento, ajudando também na formação complementar 
que torna o estudante/profissional mais capacitado a atuar no mercado 
de trabalho, desenvolvendo aspectos motivacionais e empreendedores 
nos participantes. 

09/09/2019 10h30min 

Bloco H, 4º Andar, 
Sala 7 

02 Museu da Informática 
CAMILO ALVES 
CARVALHO 

1 

Os dispositivos tecnológicos que permeiam nosso cotidiano são 
resultado da evolução contínua de áreas de conhecimento tais como a 
Informática. Conhecer esta história nos permite entender nosso 
presente e projetar nosso futuro. A proposta de um Museu da Informática 
visa oferecer a diversos públicos uma modesta imersão nesta história 
por meio de visitas agendadas, exibindo e demonstrando um acervo de 
equipamentos já existente, coletado ao longo de anos, bem como outros 
itens a serem incorporados por meio de doações As ações serão 
complementadas com apresentações multimídia em um espaço 
adequado no Centro Vocacional Tecnológico em Tecnologia da 
Informação (CVT-TI). 

09/09/2019 18h00min 

Bloco H, 4º Andar, 
Sala 2 

 


