
Materiais e Métodos 

Os materiais utilizados para desenvolver este 

projeto foram os seguintes: linguagem de 

programação PHP(4 e 5) para o 

desenvolvimento das interações internas do 

sistema como cadastro das informações, 

MySQL(4 e 7) para a administração do banco 

de dados, HTML e CSS(8) para montar e 

estilizar o sistema visualmente para o usuário 

assim como Bootstrap(9) que permite definir 

padrões de layouts. 

Foi em primeiro plano esquematizado e 

construído o banco de dados pensando em 

todas as interações necessárias. Em seguida 

foi montado os diagramas de caso de uso e 

funcional para garantir que o fluxo do sistema 

fosse implementado de maneira correta como 

pode ser visto na Figura 1 abaixo. Por fim 

houve o desenvolvimento do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados preliminares 

Para os resultados preliminares foi possível 

desenvolver parte do sistema já integrado com 

banco de dados, capaz de realizar ações 

como o login de usuário e coordenador de 

estágios, cadastro de vagas de estágio e 

emprego, visualização das vagas pelos 

alunos, cadastro dos estágios com seu tempo 

de duração e empresa correspondente assim 

como a alteração, remoção e arquivamento 

das informações caso necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Este projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um sistema web de 

código aberto capaz de gerenciar todos os 

processos relativos à coordenação de estágios 

do IFSP Campus Campinas. Os processos 

informatizados vão desde a oferta de vagas de 

estágios até os dados da finalização dos 

contratos, passando pelo gerenciamento dos 

estágios ativos e pela emissão de relatórios. O 

sistema ainda possui os módulos de 

acompanhamento dos contratos de estágios e 

alertas das datas limites das entregas dos 

relatórios de atividades. 

O projeto está preparado para atender os 

estágios dos alunos do curso superior de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

porém estará preparado para funcionar para 

os outros cursos ofertados no campus. 

 

Introdução 

Nos dias atuais, onde a computação se tornou 

muito usual e se faz necessária em muitas 

áreas de atuação e serviços, a  informatização 

dos processos garante mais agilidade, 

eficiência, integridade e segurança dos 

processos(1). 

Pode se definir estágio(2) como qualquer ato 

educativo em ambiente de trabalho que visa a 

preparação do aluno para o mercado de 

trabalho.  

No sistema de documentação de estágios do 

IFSP, existem atualmente 19 documentos que 

devem ser entregues durante o período de 

estágio para que no fim seja feito a pasta preta 

que contará as horas de estágio no histórico 

escolar, processo atualmente lento por conta 

de toda a burocracia existente. 

 A iniciativa de código aberto(3) propoem 

que a aplicação tenha seu código fonte publico 

e com uma licensa que permite a qualquer um 

estudar, modificar e distribuir o software da 

maneira que preferir, neste projeto que 

também é considerado Open Source, pode ser 

utilizado por qualquer instituição que queira 

utiliza-lo, podendo modifica-lo a seu gosto ou 

necessidade para atender a seus alunos. 
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Conclusão 

Foi possível notar a maior eficacia e agilidade 

na administração dos estágios se comparado 

ao modelo atual que é todo  manual. O 

sistema ainda permitiu a concentração das 

informações em um único local e garantiu a 

integridade das informações cadastradas. 

Foi possível agregar para a instituição uma 

ferramenta com maior praticidade e menor 

burocracia que os processo manuais atuais. 
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Figura 1:   Diagrama de Atividades. 

Fonte: Produzido pelos autores 


