
    
 
 
Curso:  
Implementando o Sintegra 
 
Instrutor: 
Victory Fernandes 

• Engenheiro Eletricista Mestrando em Redes de computadores. 
• Desenvolvedor sócio da TKS Software - Automação e Softwares Dedicados. 
• Criador do projeto Sintegra32dll.dll no mercado desde 2001. 
• Autor da coluna da Revista ClubeDelphi sobre Implementação do Sintegra.  
• Autor de 13 artigos sobre o tema, publicados nas Revistas ClubeDelphi, 

ActiveDelphi e TheClub. 
• http://www.igara.com.br/p roduto.php?cod_produto=3 

 
Ementa: 
Este curso destina-se a programadores e desenvolvedores que desejam conhecer e se 
aprofundar no tema Implementação do Sintegra.  
 
O grande diferencial deste curso é que não se trata de um curso ministrado por 
funcionários públicos e/ou burocratas a respeito da necessidade de implantação do 
sintegra ou aspectos legislativos do mesmo, mas sim um curso prático, com uma 
linguagem de programador para programador, voltado para aqueles que necessitem 
adequar seus sistemas gerenciais à legislação do Sintegra.  
 
O curso é ministrado com base na experiência prática de uma Empresa, que além de já 
ter implementado e implantado o Sintegra desde 2001, publica constantemente artigos 
sobre o tema nas melhores revistas do país, e comercializa a Sintegra32dll.dll, uma 
solução completa de Sintegra adquirida por centenas de empresas em todo o Brasil 
para auxilio e suporte àqueles que desejam adequar seus sistemas de forma rápida e 
segura 

 
Serão abordadas questões como: 

• Apresentação do Sintegra e da Legislação 
• Apresentação dos Registros do Sintegra 
• Definição dos registros a serem gerados 
• Implementação do sintegra 

o Uso da Sintegra32dll.dll 
§ Alteração dos sistemas gerenciais para adequação ao sintegra 

• Criação de telas 
• Validação das informações 
• Lógica de tratamento das informações 

o Geração do arquivo magnético 
• Ordenação Inter-Registros 
• Ordenação Intra-Registros 

• Validação do arquivo magnético 
• Ferramentas Adicionais 
• Suporte e Interface com clientes 

o Estudo de casos 
 
Horário: 

Horário Atividade Descrição 



    
 
 

08:30 Inicio  
08:30 – 10:00 Apresentação do Sintegra  
10:00 – 10:15 Coffe break Incluso no valor do curso 
10:15 – 12:00 Implementação  
12:00 – 13:00 Almoço Incluso no valor do curso 
13:00 – 15:00 Implementação  
15:00 – 15:15 Coffe break Incluso no valor do curso 
15:15 – 17:30 Implantação, Suporte e troca de 

experiências. 
 

17:30 Encerramento  
 
Local: 

• Dependências da empresa TKS Software 
o Rua Padre Casemiro Quiroga, 236, Loja D - Centro Comercial do Imbuí 
o Em frente ao Banco do Brasil do Imbui 
o Salvador – Bahia – Brasil 

 
Material do Curso: 
Todos os participantes do curso receberão uma mídia (CD) contendo: 

• Todo o material teórico e prático abordado. 
• Todas as publicações do palestrante. 
• 01 (uma) versão sem fontes da Sintegra32dll.dll 

 
Condições e Pré-requisitos: 

• As turmas serão fechadas com no mínimo 04 (quatro) e no máximo (06) 
participantes. Os interessados devem entrar em contato de forma a possibilitar 
o fechamento da turma  e conseqüente agendamento do curso. 

• O curso se destina somente a desenvolvedores de aplicativos com 
conhecimentos em alguma linguagem de programação. 

• Os exemplos abordados durante o curso serão feitos em Delphi. (Para entender 
a lógica geral dos exemplos apresentados não é necessário conhecimento 
prévio de Delphi  desde que haja conhecimento de alguma outra linguagem de 
programação) 

 
Valor e Forma de Pagamento: 

• R$290,00 pagos até 03 dias úteis antes da data marcada do curso. 
• O pagamento deve ser efetuado via depósito bancário e confirmado através do 

link http://www.igara.com.br/confirma_deposito.php 
• O depósito bancário deve ser efetuado conforme informações abaixo: 

 

Favorecido: 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 

Gilmar Gomes Fernandes 
Banco do Brasil 
3460-6 
1097-9  

 
 
Nos encontramos a disposição para qualquer tipo de esclarecimento. 
 
TKS Software 
Tech-Knowledge Solutions 



    
 
 
Site: www.igara.com.br 
Tel: +55 (71) 371-1818 


