Muitas novidades na 1ª Feira de Aplicativos Móveis
Os professores e acadêmicos dos cursos de Engenharia de Software e de Sistemas de
Informação do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara (ICET) promoveram na
última quarta-feira (25) a ‘I Feira de Aplicativos ProMobile’ para divulgar os aplicativos para
dispositivos móveis (celulares e tablets) que foram desenvolvidos pelos alunos do ICET em
diversas disciplinas. De entretenimento, passando por gestão ﬁnanceira e de compromissos a
aplicativos que informam preços de supermercados, entram em contato com mototaxitas,
divulgam o festival da canção da cidade e buscam aluguéis mais baratos, os programas
elaborados são os mais diversos possíveis e alguns chamam a atenção pela criatividade utilizada
na tentativa de resolver problemas do cotidiano.
O projeto ‘ProMobile’ é voltado para o desenvolvimento e soluções para dispositivos
móveis Android e é uma parceira entres as Universidades Federais do Amazonas e de Roraima, e
a multinacional Samsung. No que diz respeito à UFAM os trabalhos tem se desenvolvido no ICET e
no Instituto de Computação (ICOMP/Manaus) e proporciona capacitação de proﬁssionais
especializados a serem absorvidos pelo mercado de desenvolvimento destas novas tecnologias.
Prestigiando os trabalhos estava o professor doutor César Melo, do ICOMP, segundo ele “a
ideia é mostrar o que os alunos estão produzindo, identiﬁcar talentos, e facilitar o acesso desses
talentos as novas oportunidades que a tecnologia tem trazido, agora em abril em Manaus
acontecerá o 2º Encontro em Ambientes Interativos onde nós pretendemos levar 30 alunos daqui
de Itacoatiara para participarem do evento e estes alunos serão apresentados nas indústrias,
farão visitas e terão a oportunidade de colocar seus currículos nos bancos de dados destas
empresas e quem sabe no futuro estas empresas possam ofertar à eles alguma oportunidade”,
comentou.
De acordo com o coordenador local do PROMOBILE, professor mestre Felipe Gomes de
Oliveira, o objetivo da feira foi apresentar a comunidade de Itacoatiara o que os alunos do ICET
têm produzido em matéria de tecnologia. “Foram apresentados 26 aplicativos e alguns se
destacaram bastante no contexto local, que surgem para resolver problemas da comunidade
itacoatirense, como é o caso do ‘Mototaxit’ e aplicativo que se comportam muito bem no contexto
de grandes cidades como o app ‘Boa compra’ que compara preços de produtos, há também os
focados para o entretenimento como o ‘Option play’ que apresenta as três mídias imagem, vídeo
e áudio em um mesmo aplicativo, enﬁm são aplicativos terão uma ótima inserção no mercado e
são tão bons quantos os produzidos em qualquer outra parte do Brasil”, ﬁnalizou.

