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Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a instalação e o uso do sistema OCS (Open Conference
Systems), um aplicativo de código aberto (software livre) utilizado para criar, administrar e publicar
conferências acadêmicas na web. O mesmo é um sistema versátil que pode ser baixado de graça e
instalado num servidor local de internet. O OCS foi projetado para facilitar a organização e o controle de
conferências. Foi desenvolvido pelo PKP (Public Knowledge Project), sediado no Canadá. Tal sistema
está sendo utilizado no gerenciamento da VI Mostra Cientifica do IFRS Campus Restinga e na MostraPoa
do IFRS Campus Porto Alegre, tendo como alguns de seus recursos: criar um website para a sua
conferência; administrar conferências periódicas (por exemplo, conferências anuais, semestrais, etc.);
aceitar eletronicamente submissões de artigos ou resumos; permitir que os participantes editem seus
trabalhos; conduzir avaliações; postar o cronograma da conferência e os trabalhos aceitos de modo que
possam ser localizados pelos leitores; agendar uma conferência; publicar opcionalmente os dados originais
submetidos por autores e avaliadores; abrir espaço para discussões on-line após a conferência dentre
outras funciolidades. Foi identificado a necessidade de algumas alterações e implementações no sistema,
como adicionar e remover dados solicitados pelos usuários, emissão de certificados para os participantes
da conferência e um melhor gerenciamento das funções dos diretores dentro da aplicação. A
implementação do sistema OCS é novidade no evento e por isso, não há feedback dos autores/usuários do
sistema, ao final da mostra será aplicado um questionário para avaliar a eficiência do sofware.
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