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PLANO DE ATIVIDADES PRODAP
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Título: CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE
REAGENTES CONTROLADOS

Ano de Referência: 2021
Início: 31/08/2021
Fim: 30/08/2022
Edital: Edital 004/2021/PROEST - PRODAP
Bolsas Concedidas:
Coordenador(a): ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
Unidade Proponente: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA (11.21.00)
Situação: APROVADO
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Justificativa: 
Quantidade de bolsa pleiteada: 01 (uma). Diante da necessidade de estabelecer o controle mensal de entrada e
saída no uso de reagentes controlados pela Polícia Federal e pelo Exército, este plano de trabalho visa à inclusão
de atuação de discente na criação e elaboração de sistema para auxiliar no controle e emissão de relatório das
atividades de técnicos e docentes quanto ao uso de reagentes químicos.
O sistema deve auxiliar a instituição a resolver uma pendência de décadas quanto à elaboração de mapas
mensais que devem ser alimentados em sistema da Polícia Federal demonstrando o quantitativo de cada
reagente na universidade mensalmente. Atualmente, de forma manual, esse controle e acompanhamento
enfrenta certa dificuldade, haja vista não se ter a informação de todos que utilizam reagentes químicos
controlados em suas atividades de pesquisa e ensino.
O sistema deve prever usuários (professores e técnicos) que devem alimentar as informações referentes a
laboratório/unidade sob sua responsabilidade. Além disso, o sistema deve emitir relatórios mensais com essas
informações para que sejam repassadas ao controle da Polícia Federal.
Atividades a serem desenvolvidas: 
Criação, desenvolvimento e implantação de sistema de controle de reagentes químicos controlados pela Polícia
Federal e pelo Exército Brasileiro.
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Orientações para os discentes: 
O processo seletivo será por meio de Entrevista (com duração de até dez minutos) de forma remota realizada
em dia e horário a serem definidos.

Curso Município
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO São Cristóvão

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO São Cristóvão
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Data/Hora Situação
28/06/2021 17:35:26 SUBMETIDO

28/06/2021 18:42:34 DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO

05/07/2021 11:00:03 SUBMETIDO

15/07/2021 14:25:07 APROVADO
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