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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo discutir a necessidade da criação e uso de um sistema 

Web que gerencie a emissão e a validação de certificado das atividades realizadas nos Institutos 
Federais. A necessidade deste trabalho surge devido aos problemas envolvendo o controle e 
gerenciamento manual de certificados, o que ocasiona um grande desperdício de insumos e mão de 
obra. Outro problema envolvendo esta atividade é a dificuldade em validar os certificados, que quando 
feita de maneira manual, pode abrir brechas para falsificações. Nesse sentido, a criação e o uso de um 
software para gerenciar e controlar estas tarefas torna-se uma opção viável para solucionar os problemas 
e dificuldades apresentadas, visto que o certificado é um dos documentos mais importantes para 
realização de um evento. A importância do certificado se dá pelo fato de que ele é um documento com 
credibilidade e autoridade legal para comprovar a participação de uma pessoa em um determinado 
evento. A partir disso, foi desenvolvido o software Certificados, uma aplicação Web open source 
desenvolvida com a finalidade de gerenciar a emissão e validação de certificados. O sistema foi 
planejado com o intuito de gerenciar as imprescindíveis informações que um certificado possui, tais 
como: dados do usuário (administrador ou coordenador do evento); dados do evento, das atividades, do 
participante e de sua participação; modelos de certificados, os quais o coordenador pode definir para o 
seu evento; visualização de certificados emitidos; e envio de certificados via e-mail. Para o 
desenvolvimento do sistema Web foi escolhida a linguagem de programação em scripts PHP e foi 
escolhido o MySQL como sistema gerenciador de banco de dados. Os resultados obtidos por meio do 
uso do software nos diversos eventos do Instituto Federal da Bahia Campus Vitória da Conquista/BA se 
mostraram positivos em relação à gestão de certificados e o sistema é indicado para ser utilizado em 
eventos de outras instituições federais. Desde fevereiro de 2018, o sistema registrou 1.113 participações, 
616 participantes, 147 atividades e 38 modelos de certificados referentes a 11 eventos. O sistema 
Certificados está disponível em http://www.certificados.ifba.edu.br/. 

PALAVRAS-CHAVE: Certificados. Institutos Federais. Open Source.  

An Open Source and Web System to Manage the Issuance and 
Validation of Certificate at the Federal Institutes 

ABSTRACT: This paper aims to discuss the need to create and use a Web system that manages the 

issuance and validation of certificate of the activities performed at the Federal Institutes. The need of this 
paper arises because of the problems involving the manual management of certificates, which causes a 
big waste of inputs and manpower. Another problem is the difficulty in validating the certificates, an activity 
that when is done manually, it may open loopholes to fake certificates. Therefore, the creation and use of 
software to manage and control these tasks becomes a viable option to solve the problems presented, 
since the certificate is one of the most important documents to carry out an event. A certificate is important 
because the fact that it is a document that has credibility and legal authority to prove a person's 
participation in an event. From this, it was developed the software called Certificados, an open source 
Web application developed for the purpose of managing the issuance and validation of certificates. The 
system was created with the purpose of managing the indispensable information of a certificate, such as: 
user data (administrator or event coordinator); event data, activities, participant and participation data; 
certificate templates, which the event coordinator may define for the event; viewing issued certificates; 
and to send certificates by email. For the development of the Web system, it was chosen the 
programming language in scripts PHP and as database management system it was chosen MySQL. The 
results obtained by the use of the software in the various events in the Federal Institute of Bahia Campus 
Vitória da Conquista/BA were positive in the management of certificates and it may be used in other 
federal institutes. The system has registered 1,113 participations, 616 participants, 147 activities and 38 
models of certificates referring to 11 events since February 2018. The Certificates system is available at 
http://www.certificados.ifba.edu.br/. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, os programas computacionais têm sido grandes ferramentas para 
facilitar a realização das mais diversas tarefas, se mostrando uma solução viável para 
solucionar problemas nos mais diversos ambientes. De acordo com Antunes (2014), um 
programa ou software pode ser definido como um conjunto de instruções que definem as 
etapas necessárias para realizar o processamento de uma série de dados e informações 
passadas pelo usuário.  

Aliado ao crescente uso de softwares e o crescente espaço da área Tecnologia da 
Informação (TI) nas organizações, surgiu o conceito da TI verde, que busca, aliado a 
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade, gerir e evitar uso excessivo de 
insumos que agridem a natureza, de maneira a reduzir os impactos ao meio ambiente. Como 
exemplo de atividade que pode acarretar desperdício de insumos, têm-se as impressões, que 
hoje em dia são tarefas presentes no cotidiano da maioria das pessoas e empresas. Esta 
atividade, quando realizada de maneira desorganizada, pode consumir uma grande quantidade 
de papel, que é derivado da celulose, e uma grande quantidade de tinta, que em sua grande 
maioria, possuem componentes tóxicos. De acordo com Murugesan (2010), a TI verde se refere 
ao estudo e prática de projetar, fabricar, e usar hardwares e softwares de forma eficiente, de 
maneira a gerar o mínimo de impacto no meio ambiente.  

A partir deste contexto, foi desenvolvido um sistema web de Gerenciamento de Emissão 
e Validação de Certificado a ser utilizado nos Institutos Federais, uma vez que existe um déficit 
destes softwares para uso de forma livre. Aliado ao conceito de TI verde, a aplicação tem como 
objetivo reduzir o gasto excessivo de insumos que agridem a natureza. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Seja em eventos acadêmicos ou profissionais, a criação, edição e impressão de 
certificados são atividades, que quando realizadas de maneira manual, consomem muito tempo 
e esforço dos organizadores. Ao término de um determinado evento, seja em um Instituto 
Federal ou em outras instituições, a emissão de certificados é um momento crucial para o 
participante, pois sem este documento, não existe comprovação de participação no evento. 
Segundo Barbosa, Matos e Santos (2013), a emissão de certificado gera uma grande demanda 
de trabalho que consiste em um serviço manual e consome muito tempo e insumos (papel, 
impressão, dentre outros). 

1.2 HIPÓTESE 

A criação de um software open source para gerenciamento de emissão e validação de 
certificados reduz a quantidade de esforço e insumos gastos na criação, edição e impressão de 
certificados em eventos acadêmicos e profissionais dos institutos federais. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um software open source, por meio do 
qual os organizadores de eventos possam criar, editar e gerenciar a emissão e a validação de 
certificados dos mais diferentes eventos organizados pelos institutos federais de forma rápida e 
prática. 

Como objetivos específicos, têm-se os seguintes: 

 Aplicar técnicas de Engenharia de Software para a construção de um software, 

de modo a integrar todas as funcionalidades necessárias para a gestão da 
emissão e validação de certificados; 

 Avaliar a aplicação dos conceitos de TI verde na criação e utilização do software; 

 Aplicar o software em um evento de um instituto federal, de maneira a testar o 

funcionamento do programa em uma situação prática.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

A criação de um software open source para gestão de certificados em eventos 
organizados por instituições federais se faz necessário pelos problemas acarretados pela 
emissão manual destes documentos, tais como: (i) desperdício de insumos e mão de obra na 
emissão e correção manual do documento; (ii) o grande número de falsificações de certificados, 
já que os certificados impressos manualmente não possuem um código de autenticação que 
permita validar a legitimidade do certificado; (iii) e a não existência de softwares de código 

aberto com este propósito para o uso nas Instituições Federais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A seguir serão discutidos os principais temas relacionados a este trabalho com o intuito 
de facilitar, para o leitor, o entendimento deste trabalho, a saber: PHP, MySQL e Certificados. 

2.1 Linguagem de Programação Web: PHP 

 Como ferramenta de comunicação entre a máquina e o usuário, a linguagem de 
programação funciona como um tipo de intermediário que traduz a linguagem humana em 
"zeros e uns", de maneira que o computador possa entender e realizar a atividade desejada 
pelo usuário. De acordo com Mendonça (2014, p. 04), pode-se compreender a linguagem de 
programação como uma ferramenta que compila os comandos do usuário de modo que o 
computador possa entender a instrução, de maneira a intermediar a comunicação entre uma 
linguagem de alto nível, mais próxima dos seres humanos com uma de baixo nível, zeros e uns. 

 No mercado existem várias linguagens de programação para os mais diversos 
ambientes e atividades. Contudo, para o desenvolvimento web, uma das linguagens mais 
utilizadas é o PHP. De acordo com PHP (2018), o PHP (acrônimo para PHP: Hypertext 
Preprocessor) é uma linguagem open source de script que pode ser usada nos mais diferentes 

ambientes. Seu principal foco é o desenvolvimento web, no qual pode ser utilizada dentro de 
um código HTML. Uma das grandes vantagens do PHP é que ele é considerado uma 
linguagem bastante simples para programadores iniciantes, mas possui muitos recursos 
avançados para um programador experiente.  

De acordo com W3Schools.com (2018), as principais vantagens de utilizar o PHP são: 
pode ser executado nas mais diferentes plataformas no mercado (Windows, Linux, Unix, Mac 
OS X, etc.); é compatível com a maioria dos servidores usados na atualidade (Apache, IIS, 
etc.); possui suporte a uma grande gama de bancos de dados; é um software grátis e open 
source; e é simples de se aprender e funciona de maneira eficaz do lado do servidor.  

2.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados: MySQL 

Os sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs) e os bancos de dados 
(BDs) são ferramentas tão presentes no dia a dia das pessoas, que já podem ser considerados 
componentes essenciais para as atividades cotidianas da sociedade moderna. Segundo 
Elmasri e Navathe (2006, p. 9), quando uma pessoa se direciona a um banco para efetuar um 
depósito ou saque, realiza reserva on-line em um hotel, adquire passagens aéreas, acessa um 
catálogo de livros de uma biblioteca informatizada, compra produtos pela Internet, muito 
provável que um sistema acesse um banco de dados para registrar esta interação. 

Apesar de estar presente no dia a dia de todos, os BDs precisam ser tratados com 
cuidado, pois um dado mal inserido ou manipulado pode prejudicar as informações importantes 
de um banco de dados de uma empresa. A partir da necessidade de gerenciar o acesso aos 
bancos de dados, surgiram os SGBDs que buscam disponibilizar ao usuário uma interface para 
que eles possam incluir, alterar ou consultar dados de maneira segura e eficaz, sem causar 
inconsistências no Banco de Dados. De acordo com Laudon e Laudon (2011 p. 149), um 
Sistema de Gestão de Banco de Dados (DBMS - database management system) é um sistema 
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criado especificamente para criação, edição, armazenamento, organização e acesso de dados 
a partir de um banco de dados, de maneira a livrar o desenvolvedor ou o usuário final da 
atividade de compreender onde e como as informações estão realmente armazenadas, 
dividindo a visão lógica da visão física dos dados. 

No mercado existem várias opções de SGBDs para os mais diversos ambientes. Um dos 
SGBDs mais utilizados por ser sistema de código aberto e possuir compatibilidade com outros 
sistemas é o MySQL. O MySQL é um dos SGBDs open source mais populares do mundo, e é 

desenvolvido, distribuído e suportado pela Oracle Corporation (MySQL, 2018). Ele é um SGBD 
que trabalha com a gerência de banco de dados relacionais em arquiteturas cliente/servidor e 
em arquiteturas de sistemas embarcados de maneira rápida, confiável, escalável e fácil de usar.  

2.3 Certificados 

Um certificado é uma declaração formal que pode ser impressa ou digital, que possui 
credibilidade ou autoridade legal para comprovar a participação de uma pessoa em um evento, 
minicurso, entre outros. Segundo Vilarinho (2018), um certificado é um documento que 
comprova a participação de uma pessoa em uma determinada atividade de um evento. Este 
documento só pode ser emitido por organizadores ou realizadores do evento e atesta "ser 
verdade" a participação nas atividades.  

De maneira a facilitar a impressão e gerência de certificados, alguns sistemas foram 
desenvolvidos para instituições específicas com o objetivo de gerir eventos via Web. Um 
exemplo de sistema desenvolvido com essa finalidade é o Gere (UFBA, 2001). O Gere é um 
software que permite que o participante faça sua inscrição em eventos, emite boletos de 
pagamentos, submete trabalhos, consulta aos anais do evento e possibilita a emissão de 
certificado online. Outro software pesquisado foi o CertificaPET (UFSM, 2010), que é um 
software que busca trazer um conjunto de soluções para o problema da emissão de certificados 
e armazenamento, disponibilizando e validando os certificados. O CertificaPET é uma solução 
desenvolvida pelos alunos de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria. 
Por fim, o SIG Certificados (NUNES; OLIVEIRA, 2016) é uma aplicação que automatiza a 
emissão dos documentos das atividades realizadas em um evento, reduzindo 
consideravelmente o trabalho manual e o tempo necessário para gerar certificados. A principal 
diferença desses sistemas para a proposta deste trabalho é que os sistemas supracitados não 
são open source. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Com a finalidade de melhorar a gestão de certificados, o sistema Web Certificados foi 
criado com o intuito de controlar a emissão e a validação de certificado de eventos, com a 
proposta de beneficiar os Institutos Federais. Além de possuir mecanismos para a emissão e a 
validação dos certificados, o sistema foi planejado com o objetivo de gerenciar outros recursos 
ligados aos certificados, tais como: dados do usuário (administrador ou coordenador do evento); 
dados de evento, de atividade e de participante para vincular aos certificados; modelos de 
certificados para o coordenador do evento definir um modelo específico para o evento; dados 
de participação de um participante em atividades do evento; visualização de certificados 
emitidos; e envio de certificado por e-mail.  

Para facilitar a gerência de todos os recursos e funcionalidades do software, foi 
planejada a criação de três interfaces para o usuário, a saber: uma interface para Emissão dos 
certificados, que é acessível a todos os participantes do evento; uma interface de Validação, 
que é acessível a todos que desejam validar um determinado certificado de um evento 
realizado no instituto federal; e uma Interface Administrativa, que é restrita apenas aos usuários 
autorizados: administrador ou coordenador do evento. 

Para exemplificar o funcionamento do sistema, as atividades realizadas pelo sistema 
estão interligadas, de maneira a trabalhar com as informações de evento, atividade, tipo de 
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atividade, participante, função e modelo de certificado. Apenas um usuário coordenador do 
evento possui autorização para gerenciar um determinado evento. O evento pode ter uma ou 
mais atividades. A atividade possui um tipo de atividade que pode ser um minicurso, um artigo, 
uma palestra, um projeto, dentre outros. Por exemplo, atividade "Produtiva Mente: Como 
Alcançar uma Produtividade Inteligente" é do tipo de atividade "Palestra". O participante do 
evento pode participar de várias atividades, possuindo uma função em cada atividade, por 
exemplo, apresentador(a), ministrante, monitor(a), organizador(a) ou ouvinte, dentre outros.  

Em um evento pode existir vários modelos de certificados, no qual o modelo de 
certificado é único e determinado pelo tipo de atividade/função. A partir do preenchimento 
destas informações, o usuário comum pode acessar a interface Web de emissão de certificados 
e preencher os campos com os seus dados pessoais (CPF e data de nascimento) para então, 
emitir o seu respectivo certificado que receberá um código de validação único e exclusivo no 
rodapé do documento. Este código é utilizado para confirmar a veracidade do certificado digital 
na interface de validação do sistema.  

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Como resultado obtido, o sistema Web Certificados foi desenvolvido e está em uso no 
Instituto Federal da Bahia Campus Vitória da Conquista/BA desde fevereiro de 2018. 
Atualmente, o sistema registra 1.113 participações, 616 participantes, 147 atividades e 38 
modelos de certificados referentes a 11 eventos. 

4.1 Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento do front-end e back-end da aplicação foi utilizada a linguagem 
de programação PHP. Essa decisão se deu pelo fato da linguagem ser gratuita e possuir vários 
frameworks que aumentam a eficiência e codificação do sistema. Os frameworks PHP utilizados 

na aplicação foram o Zend e o Doctrine. O Zend foi utilizado no desenvolvimento da arquitetura 
MVC da aplicação (model é a camada de manipulação dos dados; view é a camada de 
interação do usuário; e controller é a camada de controle) e no fornecimento de componentes 
necessários para a gestão das funcionalidades do sistema. O Doctrine é um framework de 

Mapeamento Objeto-Relacional (ORM) e foi utilizado como um intermediador com o banco de 
dados, de maneira a utilizar uma interface baseada no conceito de orientação a objetos. 

4.2 Banco de Dados 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) escolhido para a aplicação foi 
o MySQL. Este SGBD foi selecionado por possuir uma versão gratuita e ser utilizado na maioria 
das aplicações Web graças à sua compatibilidade, integração e baixo consumo de hardware. 
Ademais, o MySQL está disponível no servidor do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no qual o 
sistema foi desenvolvido e testado. 

O esquema conceitual do banco de dados foi criado e desenvolvido utilizando a 
ferramenta brModelo (CÂNDIDO, 2005). A modelagem conceitual do banco de dados exibe as 
informações de cada entidade, seus relacionamentos e seus respectivos atributos. Na Figura 1 
é mostrado o esquema conceitual resumido do banco de dados do sistema Certificados, no qual 
é possível identificar sete entidades (Modelo_Certificado, Usuario, Evento, Tipo_Atividade, 
Atividade, Participante e Funcao), e dois principais relacionamentos (Participacao e 
Certificado_Tipo_Funcao_Evento). O relacionamento do tipo entidade associativa "Participacao" 
representa a participação do participante em uma determinada atividade em uma específica 
função, por exemplo, o participante "X" participou do evento com a função "ouvinte" na atividade 
do tipo palestra intitulada "O Empreendedorismo como Oportunidade de Negócio". O 
relacionamento "Certificado_Tipo_Funcao_Evento" define qual o modelo de certificado será 
utilizado no evento a partir de uma determinada função e tipo de atividade, por exemplo, o 
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evento "Semana de Informática" possui o modelo de certificado "X" a ser utilizado nas funções 
"ouvinte" e "ministrante" e nos tipos de atividade "palestra" e "minicurso".  

 
Figura 1. Esquema Conceitual do sistema Certificados. Fonte: Próprio Autor. 

4.3 Interfaces 

O sistema Certificados possui três interfaces, a saber: a interface de Emissão, na qual o 
participante emite seu certificado; a interface de Validação, na qual qualquer usuário valida um 
determinado certificado emitido pelo sistema; e a Interface Administrativa, na qual os usuários 
autorizados (administrador ou coordenador do evento) gerenciam as informações dos eventos. 

4.3.1 Interface de Emissão 

Na Figura 2 é mostrada a tela principal da Interface de Emissão de certificados (URL de 
acesso: http://www.certificados.ifba.edu.br/), onde o usuário que participou de algum evento no 
IFBA/Campus Vitória da Conquista/BA deve informar o CPF e a data de nascimento para emitir 

seu certificado de participação. Por fim, o usuário deve clicar no CAPTCHA "Não sou um robô", 
para então poder clicar no botão "Buscar certificados". 

 
Figura 2. Interface de Emissão de Certificados. Fonte: Próprio Autor. 

http://www.certificados.ifba.edu.br/
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Ao clicar no botão "Buscar certificados", o usuário será direcionado a uma nova interface 
(Figura 3), na qual poderá visualizar suas informações pessoais, as informações do evento que 
participou, as atividades que realizou e uma opção "Emitir" que permite realizar o download do 
certificado de participação do respectivo evento no formato PDF (Portable Document Format). 

 
Figura 3. Interface de Emissão de Certificados do Participante. Fonte: Próprio Autor. 

4.3.2 Interface de Validação 

Na Figura 4 é mostrada a tela principal da Interface de Validação (URL de acesso: 
http://www.certificados.ifba.edu.br/validar). O usuário deve informar o número de registro do 
documento para validar o certificado. Este número de registro encontra-se localizado no rodapé 
do certificado, o qual é um número único de 16 (dezesseis) caracteres alfanuméricos (letras e 
números). Em seguida, o usuário deve clicar na imagem CAPTCHA "Não sou um robô" e clicar 
no botão "Verificar". 

 
Figura 4. Interface de Validação do Código do Certificado. Fonte: Próprio Autor. 

http://www.certificados.ifba.edu.br/validar
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Após inserir um número de registro válido, o usuário será direcionado a uma nova 
página que mostrará os dados do participante (nome e CPF) e as informações referentes ao 
certificado (nome, sigla, período e edição do evento, chave de validação, função, tipo de 
atividade, atividade e carga horária).  

4.3.3 Interface Administrativa 

A Interface Administrativa é acessível apenas para os organizadores de eventos 
autorizados ou administradores (URL de acesso: http://www.certificados.ifba.edu.br/login). Logo, 
para acessar esta tela, é necessário realizar um login com um usuário e uma senha 
administrativa. Caso o servidor da instituição deseje criar um usuário e senha, é necessário 
preencher o termo de responsabilidade disponível em http://certificados.ifba.edu.br/termo.pdf e 
enviar o mesmo preenchido e assinado para o e-mail certificados.vdc@ifba.edu.br. 

Após entrar com o usuário e a senha válidos na tela de login, o usuário será direcionado 
a tela administrativa (Figura 5), no qual o usuário tem acesso a tela principal (painel de bordo 
ou dashboard) da Interface de Administração. Na Área 1 é possível identificar o nome do 
usuário que está logado no sistema, e na Área 2 há um botão com o símbolo de desliga que 
permite o usuário sair do sistema. No menu central (Área 3) é possível visualizar qual o evento 
coordenado pelo usuário (e.g., Semana da Tecnologia da Informação Week-IT). Na Área 4 são 
mostrados os principais indicadores do sistema com acesso direto (hyperlink), a saber: 
Participantes: Informa qual a quantidade de participante do evento; Participações: Informa a 
quantidade de participações do evento, sendo que um participante pode ter mais de uma 
participação; Atividades: Informa a quantidade de atividades cadastradas no evento; e 
Certificados emitidos: informa quantos certificados foram emitidos.  

Na Área 5 são mostradas as participações do evento selecionado. Caso o coordenador 
do evento organize mais de um evento, é possível na Área 6 selecionar outro evento no ícone 
ao lado do nome do evento. Na Área 7 é mostrado o menu de acesso às outras funcionalidades 
do sistema, a saber: Meus Eventos, Participantes, Funções e Tipo de Atividades. 

 
Figura 5. Interface Administrativa de Certificados. Fonte: Próprio Autor. 

http://www.certificados.ifba.edu.br/login
http://certificados.ifba.edu.br/termo.pdf
certificados.vdc@ifba.edu.br
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4.4 Modelo de Certificado 

Além das funcionalidades explicadas anteriormente, o sistema permite o uso de 
diferentes modelos de certificados. Este recurso permite que o evento possa ter um design 
específico e único do certificado. Como exemplo, na Figura 6 é mostrado um modelo de 
certificado utilizado na Semana de Tecnologia de Informação em 2017. 

 
Figura 6. Exemplo de Modelo de Certificado. Fonte: Próprio Autor. 

4.5 Manual e Código Fonte do Sistema  

 Caso o leitor tenha interesse em conhecer todas as funcionalidades do sistema, o 
manual atualizado do sistema pode ser acessado na seguinte URL: 
http://www.certificados.ifba.edu.br/manual.pdf. O código fonte do sistema está disponível 
gratuitamente para ser baixado em https://github.com/joabepinheiro/certificados. 

5 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do software livre de gerenciamento de emissão e validação de 
certificado para os Institutos Federais tem o propósito de simplificar a emissão e a validação 
dos certificados digitais, o que facilita o acesso do participante ao documento e torna esta 
atividade mais sustentável, o que reduz o desperdício de insumos que os erros desta atividade 
manual podem provocar. Além de possuir mecanismos para a emissão e validação dos 
certificados, o sistema foi planejado com uma interface administrativa que permite gestão das 
mais diversas atividades que envolvem a geração de certificados em um evento. Os resultados 
obtidos por meio do uso do software nos diversos eventos do Instituto Federal da Bahia 
Campus Vitória da Conquista/BA se mostraram positivos em relação à gestão de certificados e 
o sistema é indicado para ser utilizado em eventos de outras instituições federais. 

Como trabalhos futuros, propõem-se as seguintes melhorias a serem desenvolvidas no 
sistema, a saber: (i) possibilitar a customização dos modelos de certificado pelo coordenador do 
evento; (ii) permitir a importação de participação via planilha eletrônica, da mesma forma como 
já é realizada a importação dos dados de participante e de atividade; (iii) e viabilizar o 
gerenciamento de participação de autoria em conjunto. Ademais, propõe-se a utilização do 
sistema em outros campi do Instituto Federal da Bahia e demais institutos federais para 
correções e aprimoramentos a fim de corroborar as funcionalidades da aplicação.  
  

http://www.certificados.ifba.edu.br/manual.pdf
https://github.com/joabepinheiro/certificados
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