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RESUMO 

Objetivo: Desenvolver um sistema web com o potencial para auxiliar as 

demandas do departamento musical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de 

Apucarana. Método: Trata-se do método evolucionário. Resultado: O sistema 

está em fase de testes que precede a implementação. Conclusão: Após a 

conclusão de todos os testes necessários será realizada a implementação do 

software.  
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Abstract 

Objective: To develop a web system with the potential to assist the demands of 

the musical department of the Evangelical Church Assembleia de Deus de 

Apucarana. Method: This is the evolutionary method. Result: The system is in the 

test phase that precedes the implementation. Conclusion: Upon completion of all 

necessary tests will be carried out the implementation of the software. 
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INTRODUÇÃO 

 A tecnologia é fundamental no cotidiano de grande parte da população, 

muitos benefícios são alcançados através dela e o curso natural é que cada vez 
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mais todos os segmentos da sociedade aproveitem o que pode ser proporcionado 

e as facilidades trazidas por ela. 

 Empresas das mais diversas áreas de atuação utilizam sistemas de 

informações para obter uma melhor performance na gestão de suas atividades, 

pelo fato dos SI trazerem mais segurança, controle e qualidade. 

 Os Sistemas de Informações são ferramentas poderosas para que os 

gestores possam extrair cada vez mais resultados de suas equipes e até mesmo 

para identificar e explorar oportunidades. 

Segundo Vaz (2008, p. 63) “não saber usar a internet em um futuro 

próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos 

algo que nos permita viver a cidadania na sua completitude”. 

Para O’Brien (2004, p. 6) “sistemas de informação é um conjunto 

organizado de pessoas, hardware, software, rede de comunicação e recursos de 

dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização”. 

No contexto em que vivemos é primordial buscar cada vez mais 

conhecimento e manter um nível de atualização constante, as mudanças 

tecnológicas acontecem de forma muito rápida e o mercado de trabalho exige 

profissionais cada vez mais qualificados. 

Os sistemas de integração trazem diversas vantagens para seus usuários, 

melhor controle das informações, otimização de processos, visão sistemática do 

cenário e consequentemente melhora toda a gestão. 

 

OBJETIVOS 

 O software de integração musical tem como principal finalidade 

proporcionar ao gestor um maior controle e facilidades no seu dia a dia e com o 

tempo criar uma base de conhecimento extremamente útil para tomada de 

decisões. 

 A proposta do software, intitulado Integra Musical é Cadastrar cursos, 

alunos, músicos, orquestras, instrumentos e seus acessórios, além de gerar 



relatórios com informações úteis, controlar a presença dos músicos nos ensaios, 

apresentar o conteúdo programático de aulas e ensaios. 

METODOLOGIA  

O software Integra Musical teve como gatilho e principal motivação os 

eventos, workshops, simpósios e cantatas realizadas através do departamento 

musical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Apucarana que envolvem os 

alunos, professores, orquestras, membros e a sociedade. 

A ideia surgiu a partir do momento em que o proponente observou a 

oportunidade de criar um software para aumentar ainda mais a qualidade e 

contribuir para uma melhora na gestão das atividades realizadas. Desde o 

princípio foi pensado como um sistema WEB pela maior acessibilidade 

proporcionada. 

Para o desenvolvimento um software muito utilizado foi o Notepad ++ e o 

Mysql Workbench, para o front-end foi utilizado html, CSS, jquery, bootstrap, 

javascript, o banco de dados mysql e como linguagem de back-end o PHP. 

 

RESULTADOS 

O software Integra Musical traz informações relevantes, controle de 

presença dos músicos em ensaios e aulas, controle de patrimônio, arquivo de 

partituras, documentos tais como termos de responsabilidade, imagem e 

empréstimos de instrumentos musicais e acessórios, relatórios que permitem ao 

gestor ter uma visão crítica do cenário atual e através dessas informações são 

definidas estratégias e planos de ações que visam o equilíbrio e organização do 

departamento musical. 

 

CONCLUSÃO 

O motivo principal do desenvolvimento do presente software foi melhorar 

os processos de gestão, trazer informações de forma prática e acessíveis a partir 

de uma conexão com a internet, as tecnologias empregadas proporcionam essas 



facilidades e estão alinhadas com as melhoras práticas de desenvolvimento e 

através de seu uso é notado um ganho claro em performance e tomadas de 

decisões. 
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