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Objetivo: GEVA é um projeto que objetiva a pesquisa e o estudo de ferramentas que
automatizem o desenvolvimento de sites de congressos. Os sites preenchem todos os
requisitos de um evento acadêmico, desde submissões de papers a aceitação dos
avaliadores. Também estimular os estudantes a desenvolver e publicar trabalhos
científicos. Metodologia: O método aplicado foi o quantitativo. Este método
possibilitou delinear estratégias que pudessem permitir ao GEVA oferecer ferramentas
gratuitas de gestão de congressos on-line. Primeiramente, um estudo sobre toda a
atividade de gestão de congressos foi necessário. Em paralelo, anotações foram feitas
para documentar as possíveis tarefas que as ferramentas de gestão deveriam oferecer.
Na busca pelos recursos das ferramentas gratuitas, manuais foram estudados  para
construir uma bases de regras (conhecimento) que seria utilizado para posterior análise
das ferramentas propostas. Escolhida a ferramenta, um congresso on-line foi
implementado e simulado nas dependências do Laboratório de Inteligência Artificial
(LIC). Resultados: Poucas ferramentas gratuitas foram encontradas. Das ferramentas
avaliadas, somente três ferramentas preenchiam os requisitos mínimos e somente uma
ferramenta, chamada Open Conference System (OCS) foi aceita. Durante o estudo da
ferramenta, apontamentos foram feitos. Destes apontamentos, um mini-curso foi
implementado e ministrado no CONCIEX deste ano. Coordenadores interessados já
entraram em contacto sobre a possibilidade do LIC oferecer suporte na implantação em
seus cursos. Com isso, o LIC permite o desenvolvimento de congressos dentro da
instituição para estimular os alunos a elaborarem artigos científicos para o
enriquecimento próprio e extensão científica. Esse enriquecimento permitirá a criação
de novos métodos e tecnologias nas áreas participantes do congresso. Conclusão:
Concluímos que o projeto GEVA terá importância para o meio acadêmico ampliando o
conhecimento científico dos alunos e professores através da elaboração de trabalhos
científicos, além de influenciar o meio profissional. O GEVA valorizará a Instituição
de ensino dos universitários dado a importância de trabalhos científicos no meio
acadêmico.
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