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ATUAÇÃO NO PROJETO – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE / SUPORTE TI

 A partir das orientações do coordenador do projeto professor Fernando Moraes e atendimento as demandas

de TI estão sendo desenvolvidos alguns softwares e implementação de ferramentas que auxiliem no trabalho

dos pesquisadores, melhorem o andamentos das rotinas do laboratório:

RESUMO DE ATIVIDADES

 Desenvolvimento  de  aplicações  em python  pra  manipulação  de  arquivos  .json/.txt  (identificar  e

guardar informações de curvas);

 Desenvolvimento  de  aplicação  em  python  para  visualizar  logs  de  mensagens  trocadas  pela

plataforma slack.com; 

 Desenvolvimento de app(java) pra android pra agendamento de equipamentos do laboratório;

 Desenvolvimento de software que auxilie o agendamento de reuniões no Gir(módulo8)/Lenep/Uenf;

 Desenvolvimento de software que auxilie o cadastro de equipamentos do Laboratório de Petrofisica /

Lenep; 

 Desenvolvimento de software em python que junto a bibliotecas desenvolvidas pelo Gir permite a

visualização de arquivos .sgy, header, number of traces, plot, etc.  

 Migração da base de dados do software de cadastro de equipamentos patpro que utiliza o firebase pra

base de dados mysql (ferramenta em python).

 Implementação  da  ferramenta  open-source  Moodle  (plataforma  de  ensino(módulo  de  usuários,

adicionar cursos web, remover cursos, etc) adcionada ao site do Gir(https://giruenf.org/moodle);

 Suporte/administração em servidores Linux (web/intranet, web(https://giruenf.org),  samba4(RSAT),

sgbd, dhcp/dns, arquivos)

 Suporte/administração em servidor de licenças Windows

 Suporte ao usuário

 Em comunicação com o coordenador e a parte administrativa do projeto mensalmente estão sendo

enviados os relatório de atividades desenvolvidas, onde estão essas atividades entre outras atividades

que também foram apresentadas.
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