
DISPENSER INOVE 

 

Co-realização com o curso de Enfermagem, o Dispenser Inove tem como objetivo controlar as 

retiradas dos medicamentos da farmácia de um grande hospital de BH para os pacientes e 

evitar o desperdício dos mesmos. 

SITE 

 

PRO-300 

Parceria com o Projeto 300, que visa auxiliar os alunos com dificuldades nas disciplinas de 

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral e Cálculo de Várias Variáveis. O projeto do curso de S.I foi 

desenvolver um sistema cuja finalidade é otimizar o trabalho do professor Allan Silva Ferreira, 

de Engenharia, no lançamento de notas e avaliações qualitativas. Além disso, o PRO-300 

permite aos futuros profissionais do curso o desenvolvimento de programas WEB que 

certamente serão cobrados pelo mercado. 

SITE 

 

PSI 

Sistema para consulta de Centros de Atenção Psicossocial (Cersam, Cersami, centros de 

convivência, etc). Seu objetivo foi capacitar os estudantes na execução de projetos de software 

reais, passando de ponta a ponta por todas as disciplinas da engenharia de software. 

SITE 

 

MiAuDote 

Realizado juntamente com o curso de Medicina Veterinária em 2016, o sistema é uma 

ferramenta para fomentar a adoção de cães e gatos e será utilizada pelas ONGs responsáveis 

pelos cadastros dos animais. A adoção é um dos atos mais nobres que um ser humano pode 

demonstrar, tendo como recompensa um amigo fiel e a diminuição do número de animais 

abandonados. 

SITE 

 

EnvelheSer 

Parceria com os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia, o projeto tem 

como objetivo o desenvolvimento de um sistema de controle dos prontuários dos pacientes 

idosos em atendimento na Clínica Escola Doutor Navantino Alves, da Newton. Após a avaliação 

e identificação das demandas de saúde, os idosos são encaminhados para atendimento e 

convidados a participar de grupos operativos, com foco na prevenção, promoção da saúde e 

qualidade de vida. 

http://www.dispenserinove.com.br/
http://www.pro300.com.br/login.php
http://www.projetopsi.com.br/
http://www.miaudote.com.br/


 

SITE 

 

CEJU Virtual 

Em parceria com o curso de Direito, o sistema tem como objetivo controlar todos os 

atendimentos gratuitos oferecidos pelo Centro de Exercício Jurídico da Newton (CEJU), por 

meio do Escritório Jurídico Virtual (ECJ). Este visa conciliar informação jurídica, assessoria e 

orientação gratuita às pesssoas. Tanto professores e alunos quanto a comunidade podem 

utilizar o sistema. 

SITE EM BREVE 

http://tarley.eti.br/www.envelheser.com/login.php

