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RESUMO

O avanço tecnológico e as soluções computacionais para resolver um determinado problema ou automatizar algum tratamento da informação tiveram um aumento significativo.

Esse tratamento acontece em diferentes organizações tais como nas Instituições de Ensino Superior e, como resultado deste processo, é possível perceber a diminuição do

volume de documentos impressos e a agilidade/facilidade pela busca da informação. Automatizar o tratamento da informação significa permitir o acesso à informação de maneira

segura, ágil e atualizada. Além disso, permite gerenciar de maneira inteligente o crescimento de dados inseridos no sistema. Desta forma, o uso de tecnologias que aperfeiçoem o

acesso aos dados favorece a tomada de decisão, a agilidade no processo em questão e a vericidade dos dados. Segundo Pimenta (2001), o Estágio Supervisionado aparece

como parte fundamental e indispensável na formação dos futuros profissionais, seja por propiciar ao acadêmico uma visão da realidade a qual ele será submetido após sua

graduação, seja por possibilitar a ele praticar o que, até então, fora transmitido no decorrer do curso somente no aspecto teórico. Isso posto, com o intuito de melhorar o

funcionamento do Núcleo de Estágio e o acesso às informações geradas, foi desenvolvido um software para gerir e controlar o acesso a essas informações, bem como

automatizar o processo de estágio e diminuir o fluxo de documentos impressos, o que implica menor espaço de armazenamento físico, menos consumo de papel pela instituição e

maior agilidade na resolução de demandas relacionadas ao Estagio Supervisionado. O software está destinado para uso do coordenador de estágios, que será o administrador,

professores orientadores de estágio, responsáveis por avaliar e orientar os alunos na disciplina, e os alunos, que terão acesso as informações referentes ao seu estágio. Como

resultados parciais foi possível concluir o desenvolvimento do software com todas as funcionalidades necessárias conforme planejado
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