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APLICABILIDADE DE QOS NOS RECURSOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM AMBIENTES 
CORPORATIVOS 

 
HELTON MOLINA SAPIA

       O administrador de redes se depara com diversos problemas em um ambiente de redes
corporativo, dentre estes, conexão com à Internet lenta ou ineficaz. Este tipo de problema ocorre
geralmente devido ao aumento das aplicações que fazem uso da internet sem qualquer tipo de
controle. Ao se deparar com tal situação, a solução adota é aumentar o link de internet, que somente
postergará o problema. A presente pesquisa propõe como solução implementar controle de banda 
por meio de QoS priorizando o tráfego das aplicações essenciais utilizadas em um ambiente
corporativo. Para tal é montado um cenário virtual, que por meio do Software, utilizando desktops
virtuais com sistemas operacionais devidamente configurados, como estações de trabalho Windows
XP e um Firewall com a distribuição Unix OpenBSD 5.0. Assim, esta pesquisa busca apresentar
uma solução aos problemas relacionados com o uso descontrolado de banda de comunicação. 
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BUSINESS INTELLIGENCE, O ELEMENTO CHAVE PARA O SUCESSO DAS 
ORGANIZAÇÕES. 

 
RENATO ZANUTTO CLEPS

RODRIGO SILVA LIMA GUILHERME
ANDRIOS ROBERT SILVA PEREIRA

       A utilização de Business Intelligence (BI) é um dos principais fatores críticos de sucesso para a
sobrevivência de uma organização nos últimos anos, já faz algum tempo que as empresas que não
adotam essas metodologias ficam estagnadas no tempo ou até mesmo falem por não conseguirem
acompanhar o mercado. Com a globalização e a busca cada vez mais constante por informações em
tempo real, para alguns processos específicos dentro das empresas as decisões passam a ser tomadas
através do uso de inteligência artificial e não mais aguardam a análise de uma pessoa para serem
tomadas. Este trabalho tem como objetivo explicar os fundamentos do Business Intelligence e
abordar as técnicas de inteligência artificial que já vêm sendo utilizadas e a perspectiva dessas 
tecnologias agregadas ao BI.  
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ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES NO MEIO EDUCACIONAL COM 
FOCO EM SOFTWARE LIVRE 

 
CRISTIANE ACÁCIO ROSA

ELIANE VENDRAMINI DE OLIVEIRA

       Os alunos estão mais exigentes e os professores precisam se adequar a essa nova realidade.
Como ferramenta para auxiliar o professor o computador vem sendo introduzido na educação, mas 
devido ao custo alto dos softwares proprietários, algumas escolas não tem conseguido atingir esse
objetivo. Como alternativa ao custo alto do software proprietário, esse artigo apresenta softwares
livres educacionais para facilitar a inclusão do computador no meio educacional. Para tanto foi
realizada a aplicação de um questionário com professores da rede pública de ensino fundamental da
cidade de Presidente Prudente - SP. Após o término desta pesquisa, conclui-se que um número 
considerável de professores tem consciência da importância do computador no meio educacional,
procurando estar sempre atualizado em relação às novas tendências da educação, enquanto outros
apresentam certo descaso em procurar melhorar sua forma de trabalhar. Com os resultados deste 
trabalho, pretende-se criar um guia com sugestões de softwares educacionais livres.  
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PROPOSTA DE CHECKLIST PARA PLANEJAMENTO DE TUTORES ON-LINE EM CURSOS 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 

 
DIONE JONATHAN FERRARI

HAROLDO CESAR ALESSI
CRISTIANE MACIEL RIZO

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

       O surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação deram um novo impulso 
à educação a distância, fazendo aparecer, através da Internet, formas alternativas de geração e de
disseminação do conhecimento. A educação a distância, antes centralizada no texto impresso, agora
vai cedendo lugar para fontes eletrônicas digitais de informação, trazendo possibilidades quase
inesgotáveis para a aprendizagem. Neste novo cenário, os papéis tradicionais do professor, aluno e
escola precisam ser mais bem compreendidos e investigados para fazer frente às mudanças que se 
impõem. Nesse contexto surge o papel do tutor que têm grande destaque e importância para o
sucesso dessa modalidade de ensino. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de
checklist com as principais atividades relacionadas ao que deve ser monitorado e orientado pela 
Tutoria On-line em cursos de EAD como forma de auxiliá-lo no seu papel.  
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TÉCNICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATAQUE E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

ED WILLIAM FERREIRA JUNIOR
RONALDO TOSHIAKI OIKAWA

ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN

       Resumo Um SDI (Sistema de detecção de intrusões) são softwares ou hardwares implantados
em ambientes cooperativos que tem como objetivo detectar atividades impróprias, incorretas ou
anômalas. Além de ser crucial para a segurança interna, o SDI pode detectar ataques que são
realizados por meio de portas legítimas que são permitidas e que, portanto, passam pelo firewall. O 
mesmo ocorre quando um modem é utilizado sem autorização por um usuário interno. Outros tipos
de tentativas contra qualquer recurso da organização, mesmo que sejam barradas pelo firewall,
também podem ser detectadas. Tudo isso depende da localização do SDI. O SDI automaticamente 
realiza o monitoramento em um ambiente cooperativo (network), procurando por sinais de
problemas na segurança. Como os ataques às organizações vem crescendo nos últimos anos, o uso
de um SDI tornou-se necessário para a infra-estrutura de segurança da maioria das organizações.  
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ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA

CLAUDIO LUIS SITOLINO
EDUARDO HENRIQUE RIZO

FERNANDA YUMI TSUJIGUCHI
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA
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MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

ROBSON QUINTILIO
ROGÉRIO MARCUS ALESSI

SILVIO ANTONIO CARRO

A Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP) da Unoeste, realiza, anualmente, a Semana de
Computação e Informática da FIPP/Unoeste - INFOESTE. O evento, aberto a toda a comunidade regional e 
de outros centros, procura congregar estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, 
profissionais e demais interessados em informática, objetivando a difusão da computação e informática e do
seu bom uso, trazendo para o debate aberto temas importantes que indicam as tendências tecnológicas e do
mercado atual. Uma das preocupações da FIPP é manter o seu corpo docente atualizado, visando dar o
suporte necessário ao ensino das disciplinas oferecidas aos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Sistemas para Internet, Gestão da Tecnologia da Informação e Redes de Computadores. É de
interesse também, manter o seu corpo discente em contato com temas sempre atualizados visando um
aprendizado maior, bem como a complementação do mesmo por parte de seus alunos. Promover cursos, 
visando a complementação e aprimoramento do conhecimento de docentes, discentes e demais profissionais
da área. Promover palestras, workshops e oficinas visando a atualização de profissionais da área e alunos dos 
Cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Desenvolvimento Web,
Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Sistemas para Internet e Tecnologia em Gestão da
TI. Possibilitar, aos alunos da Faculdade de Informática de Presidente Prudente e demais profissionais da
área, a troca de experiências, bem como a atualização profissional através do conhecimento de novas
tendências na área de informática e mercado de trabalho.  Na edição de 2012 foram realizados 50 cursos, 
com duração média de 4,8 horas, totalizando 240,5 horas com total de 1374 vagas, 5 palestras com duração
de 3 horas cada, além dos eventos integrados: 6o. Workshop sobre Educação em Computação e Informática
da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): duração de 11 horas, 8a. Festa de Instalação Linux da FIPP: duração de 8
horas; 8a. Maratona de Programação da FIPP: duração de 08 horas; 7o. WebFIF – Webdesign FIPP Festival, 
com duração de 15 horas e 19º Encontro de Alunos e Ex-alunos da FIPP/Unoeste: duração de 3 horas. Foram 
selecionados assuntos mais atuais para elaboração das palestras, workshops, oficinas e cursos. Os alunos da 
Faculdade de Informática e demais participantes tiveram a oportunidade de desfrutar de ótimos cursos que
enfocaram temais atuais e tecnologias emergentes, além de excelentes palestras com palestrantes renomados
que proporcionaram uma visão abrangente das novas tendências do mundo da Computação e Informática. 
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5º MUTIRÃO DO LIXO ELETRÔNICO 
 

MOACIR DEL TREJO
HAROLDO CESAR ALESSI

EMERSON SILAS DÓRIA
ROGÉRIO MARCUS ALESSI

CLAUDIO LUIS SITOLINO

A constante evolução da tecnologia, em especial dos equipamentos eletrônicos de uso pessoal, tem 
levado muitos consumidores a adquirir, frequentemente, modelos mais novos, modernos e com
mais funcionalidades, seja movidos pela necessidade do acesso a estas novas tecnologias ou pelo
consumismo desenfreado. Consumidores conscientes de seu papel, acabam por acumular estes
equipamentos em suas residências ou pequenas empresas, sem que lhes sejam dada oportunidade de
descarte ambientalmente correto. Neste cenário, a Faculdade de Informática de Presidente Prudente 
da Unoeste em parceria com a Secretaria Municipal da Tecnologia da Informação da Prefeitura de
Presidente Prudente tiveram a iniciativa de promover um mutirão para receber equipamentos
eletrônicos para que possam receber destinação e tratamento adequados. O objetivo do mutirão é 
recolher o chamado lixo eletrônico, evitando a sua disposição inadequada e conscientizar a
população com intuito de frear os danos provocados ao meio ambiente e à saúde pública.  Foram 
arrecadados cerca de 80 mil quilos de lixo eletrônico (10 t a mais que em 2011). Vários aparelhos
eletrônicos antigos e sem uso, pilhas e baterias, monitores e computadores velhos, mouses,
impressoras, fios, cabos de alimentação, dentre outros, foram entregues pela população que não
tinha onde descartar seus aparelhos. O material arrecadado foi encaminhado para Oxil Reciclagem,
Paulínia – SP, especializada em reciclagem e em neutralização de agentes tóxicos (chumbo, cádmio,
mercúrio, etc) que são usados na fabricação desses produtos. Estima-se que mais de 4000 pessoas 
participaram. Foram distribuídos mais de 1000 mudas de árvores e 2000 papapilhas (recipientes
para guardar pilhas usadas) aos participantes. Foram trituradas, in loco, mais de 10000 lâmpadas
por equipamento da empresa CETRIC. Mais de 200 pessoas, entre alunos, professores e 
funcionários voluntários da Faculdade de Informática da Unoeste, trabalharam no evento. O evento 
tem conseguido conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo eletrônico sem prejudicar
o meio ambiente e o hábito da coleta seletiva, conscientizar a comunidade acadêmica da
FIPP/Unoeste sobre o descarte correto do lixo eletrônico, evitando problemas de saúde e
desequilíbrio ambiental, além de ser uma experiência enriquecedora e gratificante para os
acadêmicos, dedicando um dia para o desenvolvimento de ações sociais, cidadania e
responsabilidade social. O evento ocorreu no dia 02 de junho de 2012, no Centro de Informação
Turística, no Parque do Povo de Presidente Prudente. Vários aparelhos sem uso foram entregues 
pela população, inclusive da região, que não tinha onde depositar seus aparelhos antigos e sem uso.
Todo o material arrecadado foi encaminhado para empresas especializadas em reciclagem e em
neutralização de agentes tóxicos que serão usados na fabricação desses produtos.         
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HAROLDO CESAR ALESSI

EMERSON SILAS DÓRIA
MOACIR DEL TREJO

Linux é um sistema operacional alternativo ao Windows. Ele é estável, seguro e confiável. O Linux
possui também uma grande seleção de programas para servidores, incluindo servidores Web, 
sistemas de banco de dados, linguagens de script e ferramentas para administração remota,
servidores de e-mail, etc. Com o passar dos anos, o Linux vem ganhando mercado e com isso
abrem-se mais oportunidades de emprego, novas tecnologias e maior economia por parte das
empresas que trocam software proprietário por Software Livre e chegam a economizar milhões por
ano com as licenças. Entretanto, a escassez de profissionais qualificados no mercado vem
prejudicando esta evolução, o que justificativa a criação de um evento como a Festa Linux. A Festa 
Linux visa introduzir e proporcionar conhecimentos básicos aos estudantes principiantes no sistema
operacional Linux. Além disso, por meio do Desafio Linux realizar uma competição, entre 
estudantes com conhecimentos básicos e avançados em Linux, visando a resolução de problemas
referente à instalação e configuração de sistemas operacionais Linux e serviços de rede em tempo
limitado.  A 8ª Festa Linux foi realizada nas dependências da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente durante a 24ª Semana de Informática da FIPP/Unoeste. O evento teve uma
duração de 8 horas, sendo 4 horas destinadas para o Linux para Principiantes e 4 horas para a 1ª
competição Desafio Linux. Durante o Linux para principiantes os alunos realizaram a instalação do
sistema operacional Linux e tiveram a chance de atualizar, configurar e utilizar o sistema
operacional. No 1º Desafio Linux as equipes receberam uma lista de problemas que deveriam ser
resolvidos visando a instalação e configuração de servidores Linux, bem como seus respectivos
pontos. Cada equipe submeteu seus problemas resolvidos a uma comissão julgadora que após
avaliação incorreta de um problema atribuiu uma penalidade de pontos. O time que resolveu o 
maior número de problemas corretos é declarado o vencedor. Para o Linux para Principiantes 
tivemos a participação de 40 estudantes universitários os quais tiveram a possibilidade de participar
e ter contato com um sistema operacional de código aberto. Tal contato eliminou duvidas e permitiu 
a troca de experiências entre os participantes e a divulgação do Linux entre a comunidade FIPP. No
1º Desafio Linux foram inscritos 8 equipes, sendo as 3 primeiras classificadas premiada.  Os 
resultados obtidos nesta edição da Festa Linux são considerados satisfatórios e motivadores para as
próximas edições, pois destacam-se o interesse da comunidade bem como a competição entre seus
participantes. Diante disso foi possível desmistificar o Linux bem como colocar a prova 
conhecimentos necessários no mercado de trabalho. Estudos indicam que a busca por profissionais 
qualificados com habilidades no sistema operacional Linux é um item urgente no mercado de
trabalho. A 8ª FESTA LINUX visa ir de encontro com essas necessidades qualificando 
profissionais.         

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 32

 
Extensão (ENAEXT)    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Ciência da Computação  

 

8ª MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - UNOESTE 

 
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
SILVIO ANTONIO CARRO

EDUARDO HENRIQUE RIZO

A Maratona de Programação da Faculdade de Informática de Presidente Prudente é um evento
competitivo realizado anualmente nos laboratórios de informática de seus cursos. O torneio é
composto por equipes de três alunos que recebem um caderno contendo problemas de níveis
variados, que culminam no desafio de desenvolver algoritmos no menor tempo possível sem auxílio 
externo. O evento promove a integração dos alunos participantes, pois estimula a criatividade,
habilidade, raciocínio, capacidade de resolver problemas sob pressão e trabalho em equipe. O fator
competitivo deste torneio visa incentivar os alunos a participar de eventos de programação de nível 
nacional e internacional realizados anualmente, como a Olimpíada Brasileira de Informática,
Maratona de Programação e o International Collegiate Programming Contest, entre outros. É 
composta de cinco a sete problemas a serem resolvidos computacionalmente. Tais problemas
recebem entradas estipuladas e devem fornecer resultados previstos pelo próprio exercício, no
menor tempo possível. O placar, a submissão de problemas e principalmente a bateria de testes são
realizadas de forma automatizada, utilizando o BOCA (Online Contest Administrator), baseada nos
resultados obtidos com uma série de execuções dos algoritmos de cada equipe. No dia da
competição as equipes dispõem de um computador, e podem utilizar quaisquer tipos de material 
impresso (livros, apostilas, manuais, etc). Um dos resultados que merece destaque com a realização
deste evento é a melhor preparação dos alunos para os torneios externos, que ocorrem
posteriormente à realização deste, onde as melhores equipes são convidadas a participar. Este ano a 
maratona contou com a participação de 44 equipes compostas de 3 alunos cada, com o mesmo
ambiente e regras das regionais realizadas pela Sociedade Brasileira de Computação no evento
oficial nacional. A Maratona de Programação teve seu início no ano de 2005 com doze equipes, dos
três cursos da Faculdade de Informática: Ciência da Computação, Sistemas de Informação e
Tecnologias. Em 2012 o evento passou a contar com regulamento próprio de seleção de equipes
para participação na Maratona de Programação da SBC com base nos resultados da Maratona de
Programação da FIPP e em um cronograma de treinos desenvolvidos pelas equipes que treinam
utilizando o SPOJ Brasil que se trata de um ambiente on-line de treinos para competições. Eventos 
como este contribuem para demonstrar a importância do trabalho em equipe aos alunos, incentivo
ao aprendizado de novas técnicas de desenvolvimento de software, aumento da motivação e
interesse por disciplinas de algoritmos e programação, além de vislumbrar novos horizontes não 
explorados durante o decorrer da empreitada acadêmica.         
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9ª PARTICIPAÇÃO DA FIPP NA MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO 

 
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA

A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação que existe desde
o ano 2000. Ela nasceu das competições regionais classificatórias para as finais mundiais do
concurso de programação da ACM, o ACM International Collegiate Programming Contest, e é
parte da regional sul-americana do concurso. Ela se destina a alunos de cursos de graduação e início 
de pós-graduação na área de Computação. A competição promove nos alunos a criatividade, a
capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de resolver
problemas sob pressão, e ainda dar continuidade no evento no qual a FIPP é uma das sedes da 
Olimpíada Brasileira de Informática. Os times são compostos por três alunos, que tem por objetivo
resolver durante 5 horas o maior número possível dos 8 ou mais problemas que são entregues no
início da competição. À sua disposição estes alunos têm apenas um computador e material
impresso. Alguns problemas requerem apenas compreensão, outros conhecimento de técnicas mais
sofisticadas, e alguns podem ser realmente muito difíceis de serem resolvidos. A cada submissão
incorreta de um problema é atribuída uma penalidade de tempo. O time que conseguir resolver o
maior número de problemas é declarado o vencedor. Várias universidades do Brasil desenvolvem 
concursos locais para escolher os melhores times para participar da Maratona de Programação. 
Estes times competem na Maratona (regional sul-americana) de onde os melhores serão 
selecionados para participar das Finais Nacionais e classificando-se, as mundiais do evento. A 
Faculdade de Informática iniciou a sua participação neste evento com alunos dos cursos de Ciência 
da Computação e Sistemas de Informação no ano de 2003. Desde 2004, o objetivo principal da
FIPP é promover a participação dos alunos na maratona em incentivo a formação de uma estrutura
base para a participação em eventos desta magnitude. Os alunos que participam da OBI
acompanharam o treinamento e a participação dos times na Maratona de Programação da Sociedade
Brasileira de Computação. No ano de 2011, mais de 24 mil estudantes de cerca de 2000 escolas de
mais de 80 países competiram em regionais em todo o planeta, e pouco mais de 100 participam das
Finais Mundiais do evento, em Varsovia, Polonia. Seis times brasileiros estiveram presentes nas
finais mundiais. Desde 2003 a FIPP vem participando com times compostos pelos alunos com 
melhores resultados na OBI e Maratona de Programação da FIPP. Estes times estão se apresentando
em constante evolução com resultados expressivos se comparados aos resultados das competições
anteriores, estimulando assim, a participação, treinamento e formação de novos times cada vez mais 
competitivos para as próximas edições. Nos anos de 2007 e 2009 o time FIPP/UNOESTE,
composto por alunos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação conquistaram a 1ª
colocação em uma das sedes regionais classificando-se para a Final Nacional dentre os 50 melhores 
times do país.         
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A CONTRIBUIÇÃO DA INTERNET NA VIDA DO HOMEM 
 
RICHARD WILLIAN MUNHOZ RODRIGUES

HAROLDO CESAR ALESSI

O momento atual tem indicado uma série de mudanças na vida social das pessoas tanto econômica,
política e cultural, uma das causas dessas mudanças está relacionada ao rápido desenvolvimento
tecnológico, provocado pela evolução das áreas da comunicação e da informática, e foi acelerado
principalmente com a descoberta da tecnologia. Nesse sentido, percebe-se que a tecnologia é uma 
ferramenta que proporciona ao homem melhorias no seu cotidiano, visto que ela é uma extensão do 
ser humano. A invenção e o crescente avanço tecnológico estão modificando a compreensão do
mundo, causando dessa forma uma necessidade significativa, de uma readaptação do modo de vida
do homem. O objetivo desse trabalho é mostrar o grande desenvolvimento da internet no mundo, e 
o quanto o homem necessita da internet nos dias de hoje, seja para fazer uma compra, pagar uma
conta, ou ler noticias do mundo inteiro, podendo fazer tudo isso sem precisar sair de casa com
rapidez e segurança. O projeto será desenvolvido na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE),
onde teremos acesso à biblioteca para utilização de livros e acesso a internet para realização de
pesquisas. O intuito é realizar uma pesquisa sólida, onde se possa abordar o crescimento da 
tecnologia na vida do homem.  Segundo Costa e Oliveira (2004), o desenvolvimento da informática
se iniciou com o emprego de computadores de grande porte, que eram instalados em salas especiais
e operados por profissionais altamente qualificados, a partir de então os computadores são 
utilizados de forma mais intensa, nesse período intensificou-se os avanços e a internet entra no 
campo acadêmico contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico. Com o
surgimento da internet surgiram profundas mudanças em todas as dimensões na vida das pessoas, a
internet veio contribuir e muito para modificar as práticas no dia-a-dia, dinamizando o tempo e 
facilitando a execução das atividades. A tecnologia é sem dúvida muito relevante para o
desenvolvimento do homem, ela determinou intrinsecamente em grande parte a capacidade
produtiva da sociedade e os padrões de vida, bem como formas sociais e sua organização
econômica. A conclusão que se tem é que a internet vem evoluindo muito durante ao longo de todos 
esses anos, e tende a evoluir mais na vida do homem, a distância entre o real e o virtual está se
tornando mínima e o homem já admite o seu envolvimento com esse mundo.    ALMEIDA, 
Fernando José. Educação e informática, COSTA, José Wilson da; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora 
(orgs). Novas linguagens e novas tecnologias, Site Faced (Universidade Federal da Bahia) Bernarda
Bastos da Silva, Site da UFF.     
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A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA DE SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 
“INTRODUÇÃO A ATAQUES ATIVOS E PASSIVOS” 

 
LEONARDO OCHOA LOPES

CARLOS ALEXANDRE SILVA CASTRO
RODRIGO VILELA DA ROCHA

Internet é uma rede de computadores que interconecta milhares de dispositivos computacionais ao
redor do mundo esses dispositivos acessam à internet por meio de Provedores de Serviço à
Internet(Internet Service Provider – ISP, fornecem acesso a provedores de conteúdo, conectando
sites Web diretamente a internet), entre eles residenciais como empresas de TV à cabo ou de
telefonia, corporativos, em universidades e que fornecessem acesso sem fio em aeroportos, hotéis,
cafés e outros locais públicos. Essas redes fornecessem uma variedade de tipos de acesso. Alguns 
tipos de rede: Internet via Radio, Banda Larga, Discada e Fibra Ótica. Observar com isso, que todos 
os serviços que utilizam a internet precisam obter sua segurança não só no lado do cliente final que
faz uso dos acessos ou dos conteúdos dos dispositivos, mas também por parte das empresas que
necessitam estar sempre em constantes verificações de brechas ou mesmo falhas em seu meio.   Os 
ataques podem ser divididos entre ataques ativos e ataques passivos, os ataques passivos
possibilitam a obtenção de informações que estão sendo transmitidas ou processadas, sem afetá-las. 
Nos ataques ativos, dados são inseridos, adulterados ou ficam indisponíveis. Um exemplo de ataque
que um usuário final doméstico pode sofrer segundo Kurose, seria o de baixar um arquivo de mp3 
da internet e junto com esse arquivo conter um malware, onde o mesmo possua um spyware, que
tem por finalidade coletar dados particulares do usuário como login e senha e enviar esses dados
pela internet para o “vilão” proprietário do spyware. Para se evitar ataques como esses devem ser 
adotados mecanismos de seguranças, onde o mesmo pode ser implementado em duas etapas, sendo
uma controles Físicos que são barreira que limitam o contato ou acesso direto a informação ou a
infraestrutura e o outro controles lógicos que são barreiras que impedem ou limitam o acesso aos
sistemas ou informações que está em ambiente controlado, geralmente eletrônico, e que, de outro
modo, ficaria exposta a alterações não autorizadas por elemento mal intencionado. A definição 
obtida logo acima, exemplifica somente os tipos de ataques, porém em cada um dos tipos definidos
possuem inúmeras formas de serem realizados e softwares que realizam esse trabalho. Por isso uma
das áreas de suma importância da T.I, é a de segurança, e dentro dela todos os seus ramos de 
trabalho, que são muitos, entre eles o de auditoria em segurança de informação. Esse exemplo visto
pelo aspecto do profissional da área, porém, não somente dele é necessária tal precaução, mas de
todos os usuários, finais ou não, ou seja, todas as pessoas que fazem o uso da rede. Sendo
necessário atualizações contantes de software de segurança como firewall, anti-spyware, anti-vírus 
por parte dos usuários em geral e por parte dos profissionais da área uma constante atualização de 
estudos e de casos, pois sempre novas ameaças vão surgindo, novas tecnologias e juntamente com
elas novos ataques.          
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A INCLUSÃO DIGITAL EM ESCOLAS PÚBLICAS: “A FALTA DE CAPACITAÇÃO DOS 
PROFESSORES NO ESTADO DE SÃO PAULO” 

 
LEONARDO OCHOA LOPES

CARLOS ALEXANDRE SILVA CASTRO
HAROLDO CESAR ALESSI

O Estado de São Paulo é o estado com maior número de pessoas que utilizam tecnologia. Isso pode 
ser visto em bares, universidades, escolas, restaurantes e principalmente no mercado de trabalho.
Qualquer pessoa que pertença a classe pobre em diante possui algum tipo de aparelho eletrônico, ou
mesmo, tem contato com um. Pode-se notar que o modo de vida dos cidadãos do estado se encontra
em uma mudança que já foi adotada pela sociedade. É notável que possuir um aparelho ou fazer uso
de algum aplicativo não basta, é necessário conhecer essa tecnologia e saber utilizá-la, ainda mais 
quando se trata do âmbito profissional. É preciso um aprendizado a partir das escolas e para isso os
professores devem estar capacitados. Segundo Carlos Alves Rocha, professor e pesquisador
graduado em Ciências e Biologia pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
Cornélio Procópio (Faficop), em sua citação no livro Medições Tecnológicas na Educação Superior:
“A Sociedade do século XXI está diante de mudanças de paradigma que atingem todas as atividades
humanas, seja na política, na economia, na educação, na saúde, no lazer, no mercado de trabalho e
em todas as áreas das relações socioambientais que envolvem os indivíduos e a coletividade. Essas
alterações ocorrem devido ao acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, que tem alterado 
costumes, alterado comportamentos, modificado valores.” Apresentar a situação atual da 
subutilização da TI (dispotivos e/ou aplicativos), nas escolas públicas no estado de São Paulo
devido à falta de capacitação dos professores. Consultas em periódicos semanais e mensais e a 
utilização de um livro da área de tecnologia.  Existe um projeto chamado UCA(Um Computador
por Aluno), que tem por objetivo realizar a inclusão em escolas públicas e o adensamento da cadeia
produtiva comercial do Brasil, detalhes do projeto podem ser consultados no site
http://www.uca.gov.br/institucional/index.jsp. Segundo o site, o projeto é de âmbito nacional e já
possui escolas com implantação foi bem sucedida, entretanto, este projeto esbarra na falta de mão
de obra qualificada, dificultando o bom andamento do mesmo onde professores, coordenadores e
diretores de escolas não se interessam pelo assunto. Outros projetos podem ser consultados no site
do MEC http://portal.mec.gov.br/. Esse UCA é o principal projeto sobre inclusão digital do governo 
federal. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e TI é um dos requisitos de suma
importância para qualquer profissional contido em diversas áreas. Para obter esse conhecimento é
necessário meios, devido a isso, um modo de se preparar uma pessoa para o mercado de trabalho é 
introduzir esse contexto a partir da educação básica, entretanto, para conseguir é importante
capacitar os professores e fornecer métodos para eles de aprimorarem, assim como, os professores
devem querer estar “ligados” com as novas tecnologia e sempre se atualizarem.         
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A INCLUSÃO DIGITAL NO BRASIL LONGE DO IDEAL 
 

ALYNE YUMI KODAMA SALTORATTO
TAMIRIS FERNANDA MALACRIDA

HAROLDO CESAR ALESSI

Atualmente, a evolução tecnológica se expande de maneira exponencial, onde a tecnologia busca
estruturar e desenvolver a forma de comunicação da sociedade brasileira, necessidade social que 
facilita, viabiliza e possibilita aos indivíduos uma participação ativa na construção da sociedade na
qual estão inseridos. À medida que aumenta a necessidade do uso da informática como forma de
comunicação, a mesma torna-se mais abrangente e popular, facilitando os meios de comunicação 
entre a sociedade. Portanto, o cenário para a informática no Brasil é fazer com que tenhamos uma
sociedade informatizada dentro dos conceitos culturais de cada um, colocando em prática a tentativa
de garantir a todas as pessoas o acesso às tecnologias de informação e comunicação, onde o foco é
para que todas as pessoas, independente de sua realidade, possam ter acesso a informações, fazer
pesquisas, mandar e-mails, assim facilitando sua própria vida na exploração do uso da tecnologia, 
fazendo com que o as iniciativas alcancem o ideal apresentado que é ter uma sociedade totalmente
informatizada. Através de pesquisas e estudos sobre a informática no Brasil em vários os âmbitos,
esse trabalho tem por objetivo relatar os benefícios e a realidade da inclusão digital de populações
que não possuem fácil acesso a tecnologia da informação, mas com um determinado problema a
inclusão digital longe do ideal. Onde muito trabalho para incluir pessoas mais carentes ao acesso da
informação, ainda deve ser feito pra se alcançar o ideal de inclusão digital no Brasil.   A era da 
informática impõe uma nova visão de existir no mundo, gerando outras formas culturais, que vêm
substituindo princípios, valores, processos, produtos e instrumentos tecnológicos que cultuam a 
ação do ser humano com a sociedade. Por meio da inclusão digital, as camadas mais carentes da
população se beneficiam com novas ferramentas para obter e por em prática o conhecimento
adquirido, além de ter disponibilidade de acesso ao lazer, à cultura e melhores oportunidades no 
mercado de trabalho. Portanto, os programas de inclusão digital são ações que ajudam a manter a
igualdade ao acesso às novas tecnologias, levando computadores com acesso á internet e cursos de
formação às populações mais carentes, com isso ensinar a sociedade a navegar, se expressar,
conversar, produzir e publicar sua produção. Vale ressaltar que o ideal de inclusão digital no Brasil
é fazer com que vários centros que abrigam populações mais carentes tenham o acesso a informação 
gratuito, abrangendo lugares mais amplos. Portanto, os programas de inclusão digital são ações que
ajudam a manter a igualdade ao acesso as novas tecnologias, muito mais do que levar uma pessoa
até um computador e dizer “Mexe aí, meu amigo”. Vai além também, de apenas ensinar a pessoa a
usufruir dos recursos disponíveis, mas sim ajudando na sua carreira profissional.         
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AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE 
ELEIÇÕES BRASILEIRO 

 
WALLACE FELIPE FRANCISCO CARDOSO

LORENA VALQUIRIA SERRAGLIO
HAROLDO CESAR ALESSI

Desde 1996, a urna eletrônica, como se concebe hoje, vem sendo utilizada no processo de eleição 
brasileira. O equipamento, que é responsável pela automação de cem por cento das eleições, serve
de modelo para diversos outros países. A urna eletrônica é um microcomputador resistente, de
pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança. São dois os
terminais que a compõe: o terminal do mesário e o terminal do eleitor. O terminal do mesário conta
com meios para a identificação do eleitor, por exemplo, a biometria. A urna eletrônica somente
grava a indicação de que o eleitor já votou. O Tribunal Superior Eleitoral administra e planeja a
maior eleição informatizada do mundo. São itens de administração as redes que interligam os
sistemas eleitorais, os computadores de grande porte e as centenas de microcomputadores das sedes 
regionais. Após as 17 horas, quando as eleições são encerradas, os dados contidos em cartões de
memória são gravados criptografados em uma mídia de resultado. A mídia é encaminhada ao local
próprio para transmissão até o Tribunal Regional Eleitoral. É importante para todo cidadão
conhecer os princípios da informatização do processo eleitoral, e tomar conhecimento do quão
seguro e vantajoso é o sistema em si, sendo estes a motivação da corrente pesquisa. A presente 
pesquisa tem por objetivo estudar o mecanismo da urna eletrônica e como esta interage no âmbito
eleitoral brasileiro, ressaltando as principais vantagens do sistema de eleições informatizado. Foram 
utilizados sítios governamentais, donde foram extraídas as informações dos mecanismos da urna 
eletrônica. Também foi utilizado o relatório de testes disponibilizado pela Universidade Estadual de
Campinas e o relatório de pesquisa do Instituto Sensus. O Instituto Sensus realizou pesquisa em 136 
municípios, com dois mil entrevistados, apontando 94,4% de aprovação dos brasileiros no sistema
de votação eletrônico. Em 2011, a UNICAMP dispôs de um relatório avaliando o sistema eleitoral.
O relatório ressalta como positivas todas as características do sistema. A Justiça Eleitoral
promoveu, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2012 a 2ª edição dos Testes Públicos de Segurança do
Sistema de Votação, aberto a qualquer cidadão. Os resultados das equipes foram insignificativos,
descartando possibilidade de fraude na urna eletrônica. A implantação da tecnologia, em todo o seu 
processo, pautou-se em planejamento, engenharia dos processos, segurança e transparência,
avançada tecnologia, logística, avaliação e melhoria contínua do processo. Devido a essa
sistemática, os resultados obtidos foram satisfatórios para o governo, repercutindo no próprio povo
que elege. As principais características do sistema de votação informatizado são: robustez,
confiabilidade e segurança. A velocidade com que os resultados são obtidos, o sigilo do voto, a
economia de recursos e a inibição de fraudes, são vantagens do sistema mantido pelo Tribunal
Superior Eleitoral.         
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ALGORITMO PARA LOCALIZAÇÃO DE PLACAS RODOVIÁRIAS EM AMBIENTE IOS A 
PARTIR DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 
KAIO HENRIQUE VICK FERNANDES

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Com a evolução da imagem digital, se tornou possível realizar tarefas que até então se imaginava
serem impossíveis, por exemplo, realizar o reconhecimento de faces que hoje já é bastante comum
no dia a dia. Através desse amplo mercado, as pesquisas voltadas para a área de Processamento de
Imagens e Visão Computacional aumentou consideravelmente. Este trabalho de pesquisa foi 
desenvolvido em conjunto com outro trabalho de pesquisa para o reconhecimento de textos em
placas rodoviárias. Assim, para se conseguir converter imagens contendo caracteres em textos é
necessário realizar um estágio anterior, a localização da região da placa, pré-processar a imagem, 
identificar a existência de caracteres e segmentá-los. O objetivo deste trabalho de pesquisa é 
desenvolver uma aplicação para iOS para a identificação de placas rodoviárias dentro de uma
imagem utilizando algoritmos de processamento de imagens já existentes na literatura.  Esses 
algoritmos possuem procedimentos básicos que são partes de um processo de segmentação, que se
baseiam em detecções de bordas, detecção de retas, entre outros. Desse modo, como o objeto a ser 
encontrado dentro das imagens são placas rodoviárias, e as mesmas possuem formato retangular,
algumas técnicas de segmentação já existentes aparecem como solução para distinguir o que
realmente é o objeto na imagem. Assim, o estudo de algoritmos como o de Canny e a Transformada 
de Hough torna-se necessários, pois eles são responsáveis pela detecção de bordas e retas. Em 
imagens contendo apenas uma única placa, foi possível conseguir bons resultados, ou seja, foi
possível identificar que na imagem existia realmente uma placa. O que não aconteceu quando havia
mais de uma placa em uma mesma imagem ou que a placa estava danificada. Foi constatado que 
nos dias de hoje tudo exige que a resposta seja precisa e imediata, desta forma conseguir analisar
uma imagem com muitos pixels e com um tempo de resposta quase que real é uma tarefa difícil. Os
algoritmos de Canny para detectar as bordas da imagem, e a Transformada de Hough para a
detecção das retas, são técnicas muito utilizadas na literatura, mas apresentam um tempo de 
processamento considerável quando se utiliza imagens relativamente grandes. Alguns problemas 
foram encontrados durante o desenvolvimento, dentre eles, como a determinação de quais objetos
não eram de importância. Por fim, outro problema é que Hough localiza as retas, e depois disso é 
necessário encontrar retas paralelas que se encontram na horizontal e vertical, porém quando uma
das placas estiverem quebradas, não é possível a identificação, pois não possuem todas as retas
necessárias.         
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ALGORITMO PARA O RECONHECIMENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS  
 

RAFAEL ARTHUR ROCHA MIRANDA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

ALMIR OLIVETTE ARTERO

O reconhecimento de caracteres manuscritos em imagens digitais é uma importante e desafiadora
área de pesquisa de Visão Computacional. O enfoque principal deste trabalho é realizar o
reconhecimento de caracteres manuscritos, utilizando um algoritmo para reconhecimento de 
caracteres já existe na literatura, acrescido de novos descritores. Nessa nova proposta, novos
descritores de caracteres são adicionados ao algoritmo original, para que o reconhecimento possa
ser aplicado em caracteres manuscritos. Essa atividade, embora promissora, se mostra muito
dificultosa, devido à variação das formas que os caracteres podem ser representados, pois pessoas
distintas escrevem de forma diferente uma das outras. O algoritmo de reconhecimento, após
modificação, continuará a atuar de forma off-line, sendo os dados capturados algum tempo após a
escrita, e logo em seguida processados. O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de
um algoritmo para reconhecer textos manuscritos, a partir da modificação do algoritmo escolhido na 
literatura, que é utilizado para reconhecimento de caracteres. Com a modificação objetiva-se ter 
mais exatidão na classificação de caracteres manuscritos, uma vez que não é o foco do algoritmo
original.  A definição dos descritores mais relevantes para esta nova abordagem do algoritmo, se dá
por meio de experimentos realizados utilizando imagens contendo caracteres escritos à mão com
letras de forma. Algumas técnicas para extração de descritores já foram experimentadas para se 
encontrar as mais ideais para serem aplicadas no trabalho proposto. Uma das primeiras técnicas
utilizadas é o afinamento, que reduz as espessuras dos caracteres para a largura de um pixel. Para
isso, foi utilizado o algoritmo de afinamento proposto por Zhang e Suen que se mostrou bastante 
eficaz no seu objetivo. Uma outra técnica adotada é a Transformada Hit-or-Miss, que se mostrou ter 
uma boa eficiência, mesmo em experimentos preliminares, na extração de descritores de caractere,
provendo informações de pontos finais e pontos de junção dos pixels da imagem dos
caracteres. Foram feitos alguns experimentos aplicando a nova proposta deste trabalho para o
reconhecimento de textos escritos com letras de forma, onde pode se constatar uma melhor taxa de
acerto se comparado ao algoritmo original. Essa melhoria se deu pela adição de novos descritores à
metodologia de classificação adotada orginalmente pelo algoritmo. Além das técnicas adotadas para 
aprimorar o reconhecimento do algoritmo, outras, como por exemplo, Momentos Invariantes, 
Medidas de Concavidades, Mapas de Arestas entre outras, estão também sendo experimentadas para
se verificar a importância para esta nova proposta.  O estudo mostra que a junção do algoritmo de 
reconhecimento de caracteres escolhido e disponível na literatura com novos descritores de
caracteres, pode melhorar a taxa de acertos e obter uma maior precisão no reconhecimento, quando
aplicado a caracteres manuscritos.         
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ALGORITMOS HEURÍSTICOS CONSTRUTIVOS APLICADOS AO PROBLEMA DO 
CAIXEIRO VIAJANTE PARA A DEFINIÇÃO DE ROTAS OTIMIZADAS 

 
GABRIEL ALTAFINI NEVES DA SILVA

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Cada vez mais se torna necessário o transporte de cargas entre grandes distâncias e com vários
destinos para serem visitados em uma única viagem. Porém, o grande problema está no custo e no
tempo do transporte das mercadorias para entrega. De acordo com este fator, é inevitável que o 
planejamento da distribuição seja cada vez mais complexo. Este problema pode ser relacionado ao
problema do caixeiro viajante, que consiste em estabelecer uma única rota que passe em cada nó de
um grafo uma única vez, retornando ao nó inicial no final do percurso, sendo que esta rota deve ser
percorrida de maneira que a distância total percorrida seja mínima. O objetivo deste trabalho é fazer 
uma investigação na literatura e uma ferramenta para análise dos algoritmos heurísticos construtivos 
. Os algoritmos heurísticos investigados para este trabalho foram: vizinho mais próximo, inserção
do mais próximo, inserção do mais distante, inserção do mais barato. Com esses algoritmos, busca-
se encontrar o melhor algoritmo para o problema no que diz respeito a minimização de tempo e
distância. Foi implementada uma aplicação em duas partes. A primeira foi construída para
dispositivos móveis, nela são informados os locais a partir dos endereços a serem percorridos, estes
pontos são enviados por meio de XML com comunicação baseada em Web Service a um servidor
para montar a rota utilizando os algoritmos heurísticos construtivos, e armazenar a distância total
percorrida e o tempo gasto de cada algoritmo. A segunda parte da aplicação foi construída para ser 
executada em um computador e é responsável por mostrar as rotas percorridas, tempo gasto e
distância total, por todos os dispositivos móveis que fazem comunicação com ele. Este trabalho 
avaliou a eficiência de diferentes métodos heurísticos para o problema do caixeiro viajante, 
comparando os resultados de tempo e custo dos caminhos obtidos. Com os testes de eficiência dos
algoritmos apresentados, consideraram-se três diferentes tamanhos de grafos, conforme o número
de vértices, grafos de dez, vinte e trinta vértices. Para cada uma destas classes de tamanho foram
testados três grafos gerados através de vértices aleatórios, obtidos com o uso um dispositivo móvel,
registrando, para cada grafo e algoritmo, o comprimento da rota obtida e o tempo de
processamento. Através dos resultados obtidos a partir dos grafos testados, a heurística inserção do
mais distante proporcionou os melhores resultados para os grafos classificados como médios e
grandes. Com relação aos grafos de dez vértices, somente o vizinho mais próximo mostrou 
resultado diferente, sendo o pior dentre todos. Todos os métodos convergiram em um tempo de
processamento medidos em milissegundos. Com base na análise dos resultados, pôde-se concluir 
que o tamanho do grafo tem grande influência na escolha do melhor algoritmo para minimização de
rotas. Portanto, com grafos de até 30 vértices, o melhor método heurístico construtivo foi o
algoritmo inserção do mais distante.         

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 42

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Ciência da Computação  

 

ANÁLISE DOS DADOS DA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO INGRESSANTE DA UNOESTE 
 

ROBSON QUINTILIO
CRISTIANE MACIEL RIZO

Os processos de avaliação do ensino superior têm grande importância na garantia de qualidade na 
formação de pessoal acadêmico e de mercado. Como importante elemento do processo avaliativo, o
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) destaca o autoconhecimento, que
deve gerar ações que direcionem o crescimento da Instituição. Portanto, o material produzido pelas 
Comissões Próprias de avaliação (CPAs) tem extrema importância no processo avaliativo da
Instituição e na construção de diretrizes administrativas e acadêmicas. O objetivo foi analisar a série 
histórica dos dados sobre o perfil dos alunos ingresssantes da Unoeste. Tal estudo deve ser utilizado
como suporte (pré-requisito) para ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unoeste e
setores administrativos. A pesquisa realizou-se com base nos dados já disponíveis na Comissão 
Própria de Avaliação da Unoeste e, dada sua quantidade, exigiu uso intenso de recursos
computacionais relacionados à tabulação e análise de dados. Seguiram-se os passos:coleta dos 
dados junto à CPA/Unoeste; Tabulação da evolução temporal das variáveis; Identificação de 
padrões e/ou características de relevância observadas nos dados; Elaboração de quadro histórico
para estabelecer relações de causalidade e explicar eventuais comportamentos notáveis entre os
dados. Como esperado, o perfil do aluno ingressante está mudando em diversos aspectos. O público
ingressante provém cada vez mais das escolas públicas e são cada vez mais dependentes de
financiamentos e bolsas para que se mantenham na IES. Em grande parte as famílias apoiam a
escolha do curso pelo aluno e, existe a clara tendência da opção pela Unoeste ser pela qualidade de
ensino. A Universidade tem sido a única opção de vestibular para uma proporção crescente de
alunos. O ingressante tem deixado de assistir aos telejornais e filmes na televisão, preferindo 
programas esportivos, humor e novelas. Cada vez mais o ingressante tem tido conhecimento do
curso no qual se matriculou pela Internet, deixando de lado as mídias impressas. O conhecimento
do curso por meio de outros alunos tem se mantido um fator relativamente importante (cerca de 
25% das respostas). Boa parcela dos alunos (cerca de 80%) é proveniente da Cidade de Presidente
Prudente e arredores (até 100km), mas uma parte não desprezível (20%, aproximadamente) provém
de locais mais distantes. Como esperado, o perfil do aluno ingressante está mudando em diversos
aspectos, sendo que muitas das mudanças não são aleatórias, mas seguem tendências. Tais 
tendências têm consequências importantes, tanto pedagógicas quanto administrativas para que a IES 
se adapte à nova realidade do seu público. Percebe-se que uma clientela vinda de classes sociais 
mais humildes está tendo acesso ao ensino superior e, dadas as conhecidas deficiências do ensino
público do nosso país, isso reforça a necessidade de atividades de nivelamento como importante 
meio de garantir a formação do aluno.         
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CATALOGAÇÃO DE OBJETOS A PARTIR DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS 
OBTIDAS COM UM SISTEMA MÓVEL DE MAPEAMENTO 

 
ELIVÂNIA BARROS DE OLIVEIRA

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

O avanço da informática muito tem contribuído em diversas áreas como, por exemplo, na
cartografia, pois a integração da cartografia com a informática proporcionou o desenvolvimento dos
sistemas de Informação Geográfica (SIG’s). Os SIG’s são ferramentas muito poderosas utilizadas
na organização, administração e no processamento dos grandes volumes de informação obtidos
pelos Sistemas Móveis de Mapeamento (SMM), que são veículos dotados de sensores, como
câmaras, GPS, Sistema Inercial etc. A construção de um sistema computacional, para não apenas
gerenciar esses dados, mas possibilitar a visualização dos dados processados a partir de 
levantamentos cartográficos realizados é de grande valia. O objetivo deste trabalho é a construção 
de um sistema de gerenciamento de imagens e dados providos por meio de levantamentos
cartográficos e também resultantes de aplicações que tratam esses dados. Na execução do sistema, 
são utilizados pares de imagens coletadas pelo SMM e a partir destes pares de imagens são
realizadas marcações de objetos nas cenas dessas imagens, como as posições de árvores, postes,
placas de sinalização, pontos de ônibus, lixeiras e muitos outros objetos em uma base
cartográfica. Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a API do Google Maps na construção
de uma camada visual em um mapa com a disposição dos objetos conforme suas coordenadas. As
posições dos objetos no mapa são calculadas utilizando um algoritmo de fototriangulação a partir de
pares de imagens providas por meio de levantamento com um SMM. A partir do sistema proposto,
dados e imagens podem ser buscados, consultados e visualizados em um mapa com suas posições 
reais, podendo assim ter um levantamento de algum objeto que se deseja em uma cidade. Foi 
realizada a construção de um sistema de banco de imagens georreferenciadas para a organização,
gerenciamento e recuperação de dados e imagens. Os resultados foram obtidos por experimentos 
utilizando pares de imagens georreferenciadas cedidas pela empresa Cartovias, incubada na
INTEPP. Com esses pares de imagens, foram realizados testes para a catalogação de árvores, postes
e placas de uma determinada região da cidade de Presidente Prudente, para o arquivamento da
localização desses objetos. Com isso pode-se ter uma camada em um mapa com as árvores daquela
determinada região da cidade.  Com o uso da ferramenta, a prefeitura da cidade, poderia ter um
maior controle de vários tipos de objetos, como por exemplo, ter um mapeamento de árvores e com
isso uma maior gestão da responsabilidade ambiental.  Acredita-se que uma ferramenta com este 
escopo poderia ser utilizada por algum órgão municipal com o objetivo de catalogar objetos em 
uma área municipal ou rural para se ter um gerenciamento mais próximo da realidade.          
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CIDADANIA: NÃO HÁ IDADE PARA SER VOLUNTÁRIO 
 
ODILON HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS

VINÍCIUS RENAN DE CARVALHO
HAROLDO CESAR ALESSI

Em uma sociedade pavimentada no individualismo, vivemos em busca de ajudar uns aos outros no
intuito de alguma forma possuir algum ganho. Atualmente a responsabilidade social é valorizada 
por empresas e por consequência por futuros candidatos a vagas de empregos, onde visando
destaque em entrevistas de empregos os jovens procuram realizar voluntariados apenas para obter
destaque. Dentro deste contexto temos os que já saíram do mercado de trabalho e em alguns casos
estão sem atividades cotidianas transformando assim o frenético estilo de vida contemporâneo em
algo monótono e perigoso a saúde, causando doenças físicas e psicológicas. Analisando esse
contexto é possível realizar uma associação benéfica entre pessoas que necessitam de realizar
atividades e pessoas que necessitam de auxilio voluntario. Demonstrar a importância da melhor 
idade para a sociedade e os benefícios de sua participação na sociedade e para sua própria vida. O 
referido trabalho foi realizado com base em pesquisas em portais e discussão em grupo.  Ainda 
existem pessoas que não se importam com o voluntariado e sequer sabem o beneficio que traz à
sociedade e a si próprio. Quando falamos em voluntariado, muitos pensam somente em promoção
pessoal. O trabalho voluntário colabora com doenças graves como a osteoporose e Alzheimer que
são causadas principalmente pela falta de movimentação e atividade do corpo e da mente. E
importante que cada vez mais pessoas comecem a participar desses trabalhos, para evitarmos essas
doenças de forma natural e também colaborarmos com a sociedade. Pessoas também usam o
voluntariado como uma atividade para suprir a ausência de companheiros e também pela
contribuição geralmente dada a pessoas carentes, segundo informações obtidas no portal
oglobo.globo.com acessado em setembro de 2012, essas pessoas geralmente pertencem a asilos e
instituições de caridade. As funções comuns no voluntariado são as de cozinheiras, telefonistas, 
organizadores de eventos e também cuidar da vida social dessas pessoas. O voluntariado na melhor 
idade é fundamental para as pessoas que principalmente vivem sozinhas, ou que estão acostumadas
com o mundo cotidiano a dar continuidade em suas vidas, de modo que colabore com a sociedade e 
com sua própria saúde. É importante que todos os idosos comecem a se preocupar com esse tipo de
rotina, pois os níveis de doenças graves na melhor idade sobem a cada dia, e um dos maiores
motivos é a falta de atividade.         
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CLICK VERDE 
 

DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO

HAROLDO CESAR ALESSI
EMERSON SILAS DÓRIA

MOACIR DEL TREJO

O alto consumo, estimulado pela inovação constante, se traduz em grande volume de lixo eletrônico
que, sem legislação específica sobre o descarte nem locais adequados para isso, acaba nos lixões e
aterros, contaminando o meio ambiente. Todo ano, milhões de toneladas de lixo eletrônico
altamente tóxico, produzidos principalmente por empresas, têm que ir para algum lugar. O e-lixo 
libera metais pesados que se infiltram no solo, comprometem os mananciais e entram na cadeia
alimentar: chumbo, cádmio, arsênio e mercúrio, metais cancerígenos que causam danos ao sistema
nervoso central, aos rins, fígado, pulmões e má formação em fetos. O profissional que trabalha com
tecnologia, se torna responsável também por esse tipo específico e perigoso de lixo. É necessário 
estimular a concientização dos alunos e futuros profissionais da área sobre a importância da
reutilização do lixo eletrônico, que somado com diversas técnicas e criatividade impulsiona o
projeto Click Verde. O objetivo do projeto é desenvolver pesquisa sobre reciclagem do lixo
eletrônico, fornecendo subsídios para a produção de trabalhos concretos, além de despertar e
estimular a participação e a conscientização dos alunos.  O projeto Click Verde conta com um 
coletor de lixo, que se encontra na entrada da FIPP – Faculdade de Informática de Presidente 
Prudente. Outra maneira de coleta é o Mutirão do Lixo Eletrônico que acontece uma vez ao ano em
parceria com a Secretaria de Tecnologia de Presidente Prudente. Após a fase da coleta e seleção do 
material, o produto recebe forma e torna-se útil pronto para a reutilização. Com um pouco de
imaginação e criatividade podemos aproveitar sobras de materiais para outras funções. Os 
principais resultados obtidos do projeto resultaram no desenvolvimento de um portal, produtos e 
kits para a divulgação e demonstração para as escolas estaduais. Além do lançamento oficial do
projeto na Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. O projeto leva informação, transformando-a 
em conhecimento por meio da reciclagem. Os hábitos precisam ser redirecionados para a redução,
reutilização e reciclagem. Aberto a estudantes de escolas públicas e particulares de Presidente
Prudente, o projeto visa estimular a reutilização do lixo eletrônico através da criatividade na 
montagem de peças para reúso proporcionando lazer e divertimento. Ao reciclar o lixo eletrônico, 
as contribuições passam a ser globais evitando o aumento da poluição, conscientizando os alunos e
a população em geral.         
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COLETA DE DADOS PARA PREVER EPIDEMIAS UTILIZANDO REDES SOCIAIS. 
 

BRUNO NEVES
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

O monitoramento da difusão de uma epidemia em uma população é uma tarefa importante. Em
geral, os dados recolhidos da população podem fornecer informações valiosas para autoridades de
saúde sobre a localização, tempo e intensidade de uma epidemia, ou mesmo alertar as autoridades 
da existência de uma ameaça à saúde. No entanto, este procedimento é difícil e exige muitos
recursos. Nos dias de hoje, a maior fonte de informações para coleta de dados sobre a opinião
pública está nas mensagens postadas por usuários em redes sociais. Neste trabalho a rede social 
escolhida é a rede social Twitter que disponibiliza recursos de forma livre para que se possa coletar
mensagens postadas por pessoas sobre os mais variados assuntos.  O objetivo deste trabalho é 
desenvolver uma aplicação que seja capaz de coletar dados na rede social Twitter e permita
identificar prováveis concentrações de casos suspeitos de certa doença em determinado local e
período, em um intervalo de tempo menor do que quando há a necessidade da notificação a 
vigilância epidemiológica dos municípios. Com a identificação prévia de pequenas concentrações
de focos de certa doença em uma determinada região seria possível fornecer informações para
controlar a proliferação dessa doença indicando os locais que estão ocorrendo muitos focos. Essas 
informações auxiliariam a eficiência do controle à doença e uma melhor utilização e
aproveitamento dos recursos utilizados nesses controles. Para desenvolver o projeto, foram 
realizados estudos sobre problemas epidemiológicos, redes sociais e suas API e bibliotecas de 
desenvolvimento. Esses assuntos serviram de subsídio para a escrita da revisão bibliográfica. Após,
está sendo desenvolvido uma ferramenta, com o objetivo de coletar mensagens compartilhadas na
rede social Twitter, processar esses dados e gerar informações de modo a obter resultados. Foram 
feitos dois experimentos com coletas de mensagens compartilhadas na rede social Twitter
baseando-se em uma determinada doença. Para isso, foram utilizadas palavras chave nas buscas 
(filtros), com o nome da doença e os seus devidos sintomas. A doença usada para esse experimento
foi a dengue na região de Presidente Prudente delimitada por um raio de 50 quilômetros. O primeiro
experimento foi realizado no mês de maio deste ano onde ocorreram alguns dias chuvosos, neste 
caso foi constatado algumas mensagens positivas em relação busca o que não ocorreu no segundo
experimento que foi realizado no mês de agosto.  Com o uso da ferramenta implementada é 
possível, identificar prováveis concentrações de casos suspeitos de certa doença em determinado
local e período, auxiliando a epidemiologia. Esta ferramenta pode ser utilizada por qualquer usuário
com o objetivo de adquirir conhecimento sobre o estado de um determinado problema
epidemiológico no Brasil. Além disso, agências governamentais podem usá-lo para identificar as 
áreas onde estão ocorrendo surtos de doenças e, através desta informação, novas investigações.        
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO VOLUNTARIADO: UM PANORAMA DAS 
TRANSFORMAÇÕES DURANTE OS ANOS 

 
RAPHAEL MEDEIROS DE SOUZA MOREIRA

HAROLDO CESAR ALESSI

Segundo definição das Nações Unidas, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu 
interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a
diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos...".
Podemos caracterizar de diversas formas o voluntário sendo que uma nova vertente dele surgiu na
sociedade sendo o mesmo engajado, participante e consciente visto assim, podemos diferenciar seu
grau de comprometimento o que o faz ter ações mais permanentes, que implicam em maiores
compromissos e inclusive podendo levá-lo a uma "profissionalização voluntária", o preparando
desta forma para o competitivo mercado de trabalho. Desde a antiguidade o voluntariado é
praticado, pois já era instituído dentro do cristianismo em forma de filantropia, porém é importante 
ressaltar as mudanças que ocorreram durante todos estes anos, perante isso justifico que como
acadêmico quero adquirir mais conhecimento sobre este assunto e entender a trajetória ao qual o
voluntariado percorreu até os dias de hoje. Este estudo tem como objetivo descrever sobre as
principais informações que envolvem o voluntariado, porém como um olhar diferente sendo assim,
apresentando outras formas do mesmo que estão sendo exploradas pela sociedade no mundo
moderno.   Antigamente as pessoas quando questionadas sobre serem voluntárias tinham uma
barreira, pois acreditavam que apenas a forma na qual a mídia da época focava era o único meio de
ajudar as pessoas que precisavam, vale ressaltar que o foco era que apenas plantando árvores, 
contando histórias em orfanatos, visitando asilos, se ajudava, porém muito tempo se passou, este
olhar mudou e mudou muito, pois hoje as pessoas sabem que podem optar por ser voluntárias até
mesmo sem sair de suas casas, até mesmo através da internet. Hoje em dia as grandes empresas 
estão procurando pessoas que estejam dispostas a ajudarem as outras, isso mostra o quão à pessoa
irá se comportar quando “colocada” para atuar em trabalhos coletivos. O voluntariado internacional
praticado principalmente dentro das grandes empresas está em grande evidência e as empresas
situam três grandes pontos almejados para tal investimento na carreira do profissional: 1)
desenvolvimento dos profissionais; 2) integração corporativa; 3) reconhecimento institucional.  O 
voluntariado é uma experiência fundamental para o amadurecimento pessoal e profissional do
jovem/adulto. Está englobada diretamente dentro da responsabilidade social devendo ser praticado
como forma de “trocar experiências”, de sentir-se bem consigo mesmo, ser voluntário é mais do que 
isso é “praticar o bem, pois o bem sempre lava nossa alma”. O potencial transformador que essas
atitudes representam para o interior do próprio indivíduo são inquestionáveis, posso diz de cunho,
pois fui voluntariado durante um ano em uma base missionária e isso me ajudou obter um olhar
diferente perante todos os povos que integram nossa sociedade.         
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COM 
DISPOSITIVOS MÓVEIS UTILIZANDO ANDROID 

 
RAUNNI FERRARI MARTINES

DIONE JONATHAN FERRARI

Atualmente mais de 80 países nos cinco continentes, adotam a educação à distância em sistemas 
formais e não formais de ensino, atendendo milhões de estudantes. A utilização de dispositivos
móveis vem crescendo exponencialmente nos últimos anos juntamente com sua tecnologia. Em
EAD existe uma carência em um mesmo recurso ter acesso a vídeos aulas, materiais, questionários 
e fóruns. Unindo os recursos do sistema operacional Android com conceitos de EAD, seria a
solução de um único meio possuir um novo paradigma de estudos. O conceito de M-Learning está 
sendo discutido em muitos países, mas não tem sido colocado em pratica, portanto justifica que a 
EAD necessita de mais interatividade e alcance aos estudantes em qualquer lugar que estejam, para
acessarem vídeos, responderem questionários e terem total interatividade através do dispositivo
móvel. Espera-se que com o modelo proposto o dispositivo seja muito mais que um equipamento
usado simplesmente para acessar a internet. O objetivo desde trabalho é criar um modelo que
envolva hardware e software que permita que dispositivos móveis possam ser inseridos nesse 
contexto de forma completa. Pretende-se também desenvolver uma aplicação para disponibilização
de recursos para o estudante, estimular ainda mais o crescimento da EAD e criar um novo
paradigma de estudos.  Para o desenvolvimento do projeto, foi realizado um levantamento 
bibliográfico sobre a Educação a Distancia, dispositivos móveis, além de aprendizagem sobre
implementação para dispositivos móveis utilizando a linguagem de programação Android.
Posteriormente, aos estudos realizados, está sendo desenvolvida uma aplicação, a qual tem por 
objetivo para disponibilização de recursos para o estudante, estimular ainda mais o crescimento da
EAD e criar um novo paradigma de estudos.  Os resultados do trabalho proposto foram analisados
através de testes realizados à aplicação implementada utilizando modelagem de banco de dados que
simule a base de dados do Aprender. Os testes indicaram a uma maneira simples de disponibilizar
recursos para o estudante, conforme as regras existentes referentes ao objetivo da aplicação. Com o 
uso da ferramenta aplicação é possível, fazer o login, consultando a base de dados em um Servidor
via Web Service utilizando aplicação na aplicação pelo dispositivo móvel, o qual exibe na tela do
dispositivo as disciplinas que o usuário cursa no semestre e os materiais disponibilizados da
disciplina. Vale ressaltar que, não foi utilizada a base de dados real do Aprender, apenas uma base
simulada para visualizar materiais e disciplinas do aluno. Essa limitação foi em decorrência da
politica da Empresa Universidade do Oeste Paulista, o qual o discente não tem a possibilidade de ter
acesso às informações reais da base de dados do Aprender. Esse trabalho apresenta uma alternativa 
para disponibilização de recursos para o estudante, que visa criar um novo paradigma de estudos 
para a Educação a Distancia utilizando dispositivos móveis.         
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DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES INTRODUZIDAS AS CULTURAS DE 
APRENDIZAGEM COM AUXÍLIO DA INFORMÁTICA NO ENSINO 

 
FÁBIO ZULIN

RODRIGO CAMPOS BANDEIRA
HAROLDO CESAR ALESSI

A sociedade está em constante mudança, assim como no ensino, onde novas técnicas surgiram,
tendo destaque na introdução da computação como ferramenta de suma importância nesse processo.
Com o uso da computação é possível despertar nos alunos em processo de desenvolvimento
intelectual, diversas habilidades, como: raciocínio lógico, criatividade, habilidades pictóricas, entre 
outros. Na informática foi possível unir várias mídias e recursos, motivo pelo qual sua utilização se
tornou fundamental desde os primeiros anos do ensino da criança, possibilitando o desenvolvimento
de indivíduos com múltiplas habilidades e preparados para atuais e futuras profissões. Conscientizar 
sobre os benefícios da utilização dos recursos da computação no processo de ensino e
aprendizagem. Elucidar a importância em substituir o paradigma seguido atualmente na educação,
pelo segmento da tecnologia, sendo uma mudança de metodologia necessária devido ao papel da
escola na formação das crianças que seguirão para um mercado de trabalho exigente e em constante
processo de mudança, motivo suficiente para as instituições de ensino não ficarem alheias ao uso de 
tais recursos tecnológicos.   A era digital já confirmou sua presença e é um fator indispensável para
a fase adulta de qualquer pessoa devido as exigências do mercado de trabalho, assim sua presença
na constituição do aprendizado é um fator de notável importância não somente pelo caráter de 
ferramenta de trabalho, como também, meio de auxílio a lapidação das habilidades. Esta ferramenta
que domina o mercado tem o potencial para contribuir no desenvolvimento das habilidades devido a
sua forma de interação com o mesmo, demonstrando formas de construir todo tipo de material seja
pesquisa, desenhos, estruturas ou formas de comunicação. As crianças hoje nascem no meio digital,
não é algo que será introduzida a ela como uma novidade, mas sim como algo natural que faz parte 
da sociedade. Na infância a criança adquire seu caráter, seus costumes, valores, descobrem e
desenvolvem suas habilidades, as formas de aprimorá-las são alvos dos educadores, e as 
ferramentas da informática podem contribuir para este feito. O universo digital possui um recurso 
diferenciado pelas suas varias formas de interação que prendem o usuário e instigam a querer
sempre aprofundar sua experiência. Essa característica dos recursos digitais é que deve ser
explorado utilizando o interesse que prende a criança como recurso de aprendizado. Os recursos 
digitais que podem ser envolvidos no processo de educação possuem totais condições de
acrescentar aos educandos novas formas de pensar, agir, ser, e aprimorá-las, mas dependem também 
da dedicação dos educadores nesta forma de educar, utilizando a tecnologia como acréscimo de
conhecimento, não substituindo as dinâmicas, leituras, e todas as interações desenvolvidas hoje por
estes profissionais, mas sim agregando uma nova forma de aprendizado.         
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE UM MODELO 
CONCEITUAL DE DADOS PARA UM BANCO DE DADOS ORIENTADO A OBJETO 

 
JANAÍNA IACIA SILVA

AGLAÊ PEREIRA ZAUPA
MÁRIO AUGUSTO PAZOTI

Devido ao grande avanço das técnicas de armazenamento de dados e ao crescimento das empresas,
tornando cada vez mais complexas as aplicações e operações realizadas em suas bases de dados, 
surgiram os Bancos de Dados de Objetos (BDO), que possuem funcionalidades anteriormente
inexistentes nos bancos relacionais. Dentre os software existentes que fornecem recursos para
criação de modelos conceituais de dados e diagramas de classes estão o brModelo, Astah 
Community e Astah Professional. Esses software não possuem suporte a criação de script para
bancos de dados orientados a objetos. O que o brModelo e o Astah Professional oferecem, são
mecanismos para geração de script para banco de dados relacional. A partir de estudos referentes à 
modelagem de dados, tanto conceitual quanto no âmbito de diagrama de classes, este projeto
objetiva o desenvolvimento de uma ferramenta que permite a realização da modelagem conceitual
de dados em uma interface gráfica e, posteriormente o seu mapeamento para um modelo de dados
orientado a objetos. Após o mapeamento, a representação gráfica gerada é a de um diagrama de
classes, o qual é frequentemente utilizado no desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. 
Finalmente, com a conversão para o diagrama de classes, é possível gerar o script do BDO, baseado
na tecnologia do Sistema de Gerenciamento de Dados de Objetos (SGDO) Caché, bem como a
possibilidade de criação das classes em C#. O presente projeto teve seu desenvolvimento na 
Faculdade de Informática de Presidente Prudente – FIPP, inicialmente, com a realização de estudos 
referentes à modelagem de dados, banco de dados orientado a objetos e software relacionados,
acompanhados da escrita da revisão bibliográfica. Posteriormente, foi elaborada uma estratégia de
conversão de um modelo conceitual para um diagrama de classes e a criação do respectivo script
referente a um BDO, possibilitando o desenvolvimento da ferramenta para tal proposta. Os 
resultados foram obtidos através da implementação da ferramenta, que possibilita a criação de uma
modelagem conceitual de dados, bem como sua conversão para a modelagem orientada a objetos
(diagrama de classes) e, a partir desta, a geração do script de um BDO, neste caso o SGDO 
Caché. Com a ferramenta devidamente implementada é possível definir os dados a serem
armazenados em um banco dados, desde a modelagem conceitual até a criação em um SGDO, de
forma semiautomática. O usuário tem total liberdade para definir graficamente a modelagem 
conceitual dos dados a serem representados. O modelo conceitual estendido, não foi abordado
completamente nesse trabalho. No entanto, o grande diferencial está na geração do script para BDO
(Caché). Este trabalho apresenta uma ferramenta que permite a geração de um script para a criação
de um BDO, a partir de um modelo conceitual. Nesse contexto, permite a realização da modelagem
conceitual de dados, seu mapeamento para o diagrama de classes e, finalmente, a geração do script
para o SGDO Caché.         
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DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE MÓVEL PARA O SISTEMA RECOLIBRAS 
 

SILVIO ANTONIO CARRO
RICARDO DEL TREJO

RecoLibras é um sistema desenvolvido na modalidade OpenSource e destinado à inserção digital de
surdos-mudos. O sistema tem como objetivo traduzir a imagem de um gesto em Libras para um
caracter do alfabeto ou um número, possibilitando assim a interação entre deficientes auditivos e 
pessoas que não conhecem a interação por gestos. A inserção no mundo digital possibilita a
sensação do exercício da cidadania a muitos portadores de surdez, iniciativas estas que devem ser
amplamente aplicadas. O projeto de pesquisa proposto trará benefícios para os portadores de surdez
que através de melhorias em um aplicativo poderá se comunicar com outras pessoas que não
conheçam a linguagem e como meio de treinamento para que qualquer indivíduo possa entender a
forma de comunicação dirigida aos portadores de surdez. O presente estudo tem o objetivo de 
desenvolver uma versão móvel para o sistema RecoLibras, que inicialmente foi desenvolvido na
plataforma Desktop. A versão móvel deve ainda corrigir algumas falhas encontradas no processo de 
reconhecimento dos gestos e propor novas funcionalidades viabilizadas pelo novo formato do
aplicativo. O desenvolvimento da pesquisa foi dividida em 3 fases. Na primeira fase foram
realizadas pesquisas com o objetivo de reconhecer as tecnologias a serem utilizadas na 
implementação do aplicativo: Android, Libras, pacotes Android para o processamento e captura de
imagens. A segunda fase compreende a reescrita de código do sistema desktop para o sistema
móvel, aproveitando para testar novas soluções de reconhecimento de gestos e novas
funcionalidades. A fase final foi representada pela implementação final do aplicativo, sua instalação
e o relato dos testes realizados. Testes já realizados com o protótipo do aplicativo já comprovam
uma grande melhoria no reconhecimento dos sinais, possibilitado sobretudo pela melhor qualidade
da câmera do aparelho móvel e de melhorias aplicadas no processo de reconhecimento. Foram
catalogados os parâmetros extraídos de gestos numéricos e do alfabeto e realizados testes de 
reconhecimento. Cerca de 70% dos gestos foram reconhecidos de imediato, os demais por serem
similares necessitam de heurísticas de desempate que ainda não foram implementadas.  Nos casos 
de gestos idênticos, o critério de desempate não terá sucesso então a sua distinção será realizada por
meio de análise do contexto em que o sinal está sendo usado, por exemplo: o número zero e a letra
“o” possuem a mesma configuração de mão, porém pelo assunto da conversa, pode-se definir o qual 
dos dois significados a pessoa esta utilizando.  Podemos concluir que a inserção no mundo digital
possibilita a sensação de cidadania a muitos portadores de surdez e este trabalho pode trazer
benefícios para os deficientes auditivos que através de aplicativos instalados em seus dispositivos 
portáteis poderão se comunicar melhor com outras pessoas que não possuem o conhecimento nas
linguagens de sinais.         
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DOENÇAS OCUPACIONAIS EM PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TI PELO USO 
INADEQUADO OU EXCESSIVO DE COMPUTADORES 

 
MÁRCIO RODRIGUES LIMA

HAROLDO CESAR ALESSI
LUIZ FELIPE EUGENIO STANGARLIN

Estudos revelam que profissões relacionadas a TI (Tecnologia da Informação), estão entre as 10 
profissões que mais favorecem o sedentarismo e o estresse, apresentando um número significativo
de pessoas que engordam. Outros fatores apontados para essa propensão envolvem almoçar em
frente ao computador, passar o dia todo sentado, comer para aliviar o estresse, almoçar fora com
frequência e pular refeições por falta de tempo. A postura é outro fator que nem sempre é atentado
por esses profissionais, e por estarem em longos períodos à frente do computador, tornam-se 
comum as dores musculares. Neste trabalho são abordadas algumas das principais doenças
encontradas nos profissionais da área da computação, e os motivos que levam essas pessoas a
contrai-las. Também são abordadas algumas técnicas que, praticadas regularmente e com seriedade, 
ajudam a evitar as incapacidades impostas por essas doenças. Este documento tem como objetivo 
esclarecer aos profissionais da área de computação sobre o uso excessivo e mal orientado do
computador que pode acarretar problemas à saúde relacionados à visão, mente, músculos, 
articulações e postura - as chamadas doenças ocupacionais.   A ginástica laboral, executada de 
maneira correta, reduz e previne problemas ocupacionais, através de exercícios específicos que são
realizados no próprio local de trabalho. São exercícios leves e de curta duração que não
sobrecarregam e nem cansam as pessoas. Segundo a literatura, as doenças ocupacionais levam
algumas siglas para serem melhor entendidas e classificadas. A conhecida LER – Lesão por Esforço 
Repetitivo – deixou de ser atribuída aos casos de maneira geral por ser muito ampla e não
especificar a causa do problema como gerada pela atividade profissional. Desta forma, as empresas
poderiam encontrar alguma maneira de se isentar das suas responsabilidades. No caso de doença 
ocupacional, ou seja, gerada através da atividade profissional do indivíduo, a sigla adotada
atualmente é DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. É de conhecimento
que, são muitos os benefícios proporcionados pela constante evolução da computação, porém deve-
se atentar aos malefícios que não estão relacionados a saúde. O computador tem a capacidade de
aproximar as pessoas que estão longe, e ao mesmo tempo, possui a capacidade de distanciar as
pessoas que estão próximas, ou seja, devido à essa alienação as pessoas acabam se esquecendo do
convívio com amigos e familiares. Este trabalho ratifica a importância da prática de exercícios
voltados à prevenção de problemas oriundos do uso excessivo e mal orientado do computador. 
Outros fatores importantes que devem ser atentados, são as condições do ambiente de trabalho,
como a umidade relativa do ar, ventilação, temperatura e iluminação, que podem afetar diretamente
a qualidade de vida das pessoas.         
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EXTRAÇÃO DE SEMENTES DE RODOVIAS A PARTIR DE IMAGENS ÁREAS DIGITAIS
 

ELY FRANÇA DOS SANTOS FERREIRA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

A malha viária é a superfície por onde transitam veículos e pessoas compreendendo as rodovias,
quando localizadas fora das áreas urbanas, e as vias denominadas ruas e avenidas, quando
localizadas no interior das áreas urbanas. A malha viária é de fundamental importância para o 
desenvolvimento econômico de qualquer país, uma vez que representa a solução para conexão entre
regiões habitadas e o meio de transporte de bens e pessoas. As alterações provocadas nas malhas
viárias devem ser registradas nas bases cartográficas para que estas contenham a realidade local, a
fim de permitir o controle do cadastro de equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços
de esgotos, energia elétrica, entre outras. A produção cartográfica tem sido pouco eficiente nos
últimos anos, por causa da dificuldade de sua automação, e devido à alta complexidade de imagens
aéreas, as quais são capturadas através de sensores embarcados em aeronaves e satélites. O fato é
que os órgãos responsáveis não possuem recursos humanos suficientes e subsídios para a aquisição 
de equipamentos. A literatura mostra que a desatualização cartográfica do país é uma realidade,
possuindo pouco desenvolvimento estratégico, assim, as pesquisas nessa área são extremamente
importantes, pois o custo do processo de extração de rodovias na área cartográfica é
significativamente alto. Este trabalho propõe uma metodologia para a extração de sementes de
rodovias em imagens aéreas coloridas de forma automática o que envolve uma análise complexa,
formando uma área desafiadora na visão computacional. Neste trabalho estão feitos experimentos
como espaços de cores, algoritmos para extração de bordas, extração de retas, algoritmos para
limiarização. As imagens utilizadas possuem resolução de 1024x720, nelas foi aplicado um método 
semiautomático para extração dos pontos que compreendem os segmentos de rodovias, sendo então
vetorizados. Para a conexão geométrica entre os segmentos encontrados, aplicou-se o algoritmo B-
Spline. Os resultados obtidos com as técnicas empregadas demonstram a eficiência da metodologia 
deste trabalho em adquirir sementes de rodovias a partir de imagens aéreas. Os algoritmos
implementados vetorizam os pontos, e em seguida os ligam por segmentos de retas. A dificuldade 
existente é devido ao fato de que as imagens podem possuir variações de iluminação, ruídos,
sombras de vegetações, edificações, veículos e outras que afetam diretamente a análise da imagem.
A implementação da metodologia proposta foi realizada utilizando a linguagem C++ com a
biblioteca de Visão Computacional OpenCV. A metodologia aplicada possui extrair sementes de
rodovias, que são trechos das rodovias. Acredita-se que a metodologia proposta é bastante 
promissora para as etapas fundamentais do processo de extração de segmentos de rodovias a partir 
de imagens digitais. Esse processo é muito importante para a confecção de mapas georreferenciados
e com maior precisão.         
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FERRAMENTA PARA MIGRAÇÃO DE DADOS ENTRE BANCOS DE DADOS 
RELACIONAIS 

 
TAMIRIS FERNANDA MALACRIDA

AGLAÊ PEREIRA ZAUPA
MÁRIO AUGUSTO PAZOTI

Com a expansão tecnológica, surgem inúmeras tecnologias de gerenciamento de dados, essas que 
vão de arquivos texto até sistemas de BD – Banco de Dados relacionais de grande porte. Com isso o
que na época era a melhor solução, hoje se encontra desatualizado. Portanto a necessidade de
migração de dados por parte das empresas surge devido à diversidade de sistemas com BDs antigos 
e obsoletos, muitas vezes por questões financeiras ou até mesmo pela flexibilidade e quantidade de
recursos disponíveis que os novos SGBD - Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados oferecem.
Essas são algumas situações que contextualizam a necessidade de migração de dados por parte das
empresas, sendo que há uma preocupação enorme em garantir a integridade das suas informações.
O cenário típico para a migração é o processo de movimentação de dados de um repositório ou
fonte, entretanto de um BD para outro, através de scripts ou programas automatizados, realizando a
extração dos dados do antigo BD e exportando para o novo BD definido pelo usuário. Através de 
estudos sobre migração de BDs, o projeto tem por objetivo desenvolver uma ferramenta para 
migração de dados que dará suporte ao administrador durante a mudança de um BD relacional para
outro, bem como no processo de reengenharia dos dados, com vistas em manter os dados íntegros.
A ferramenta tem como propósito principal possibilitar que entidades, atributos e relacionamentos
que compõem o antigo BD sejam mapeados de acordo com os elementos da nova modelagem,
contando que os dados sejam transportados para o novo SGBD. Para desenvolver o projeto, foram 
realizados estudos sobre a migração de dados, BDs relacionais, modelagem de dados e pesquisas
sobre ferramentas de migração de dados entre BDs relacionais. Esses assuntos serviram de subsídio
para a escrita da revisão bibliográfica. Após, está sendo desenvolvida uma ferramenta, com objetivo 
de possibilitar a migração de dados entre dois BDs relacionais, garantindo a integridade de suas
informações. Os resultados do trabalho proposto foram analisados através de testes realizados à
ferramenta definida e implementada. Os testes indicaram a consistência e corretude da aplicação,
conforme as regras existentes referentes ao desempenho de funcionamento da ferramenta e
integridade dos dados a serem migrados. Com o uso da ferramenta implementada é possível, de
forma semiautomatizada, migrar dados entre BDs relacionais distintos. Vale ressaltar que, foram
considerados dois SGBDs como origem e destino para o processo de migração, são eles: SqlServer
e Oracle. Essa limitação foi em decorrência da diversidade de características específicas dos SGBDs 
existentes. Esse trabalho apresenta uma alternativa para migração de dados entre BDs relacionais,
que visa dar suporte a empresas que necessitem mudar de BD, migrando dados/informações de
antigos para novos SGBDs. Nesse sentido, é fundamental que haja um compromisso e preocupação 
para que esse processo seja realizado de maneira ágil e íntegra.         
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HISTÓRICO DO QUADRO DE DISCENTES DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
MOACIR DEL TREJO

HAROLDO CESAR ALESSI
EMERSON SILAS DÓRIA

ROBSON QUINTILIO

Há mais de vinte e cinco anos, a Faculdade de Informática de Presidente Prudente - FIPP/Unoeste 
tem se firmado como referência de qualidade no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão.
Com uma excelente infraestrutura e um qualificado corpo docente, a FIPP oferece seus tradicionais
cursos: Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Mas uma faculdade ligada diretamente à 
tecnologia não poderia estagnar no tempo e, assim, no ano de 2009 disponibilizou os Cursos de
Tecnologia em Sistemas para Internet, Redes de Computadores e Gestão da Tecnologia da
Informação. Todos os semestres, o resultado dos investimentos é visível através da excelente 
colocação dos egressos no mercado de trabalho, que ocupam posição de destaque na área de
informática. O trabalho tem como objetivo acompanhar o quadro de discentes da FIPP/Unoeste
antes e depois dos investimentos em infraestrutura (novos laboratórios, troca de equipamentos,
climatização de salas de aula, etc), da criação de novos cursos de tecnologia e, principalmente, da
divulgação dos conceitos obtidos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) em
2005 e em 2008 e das avaliações in loco dos cursos da Faculdade de Informática realizadas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).  Coincidindo com a divulgação dos 
bons resultados obtidos pelos cursos da FIPP nas avaliações promovidas pelo MEC/INEP e com os 
investimentos em infraestrutura, observou-se aumento significativo na procura pelos cursos da
Faculdade de Informática, tanto por parte dos egressos do ensino médio quanto por alunos
desistentes ou com matrícula em suspensão de outros cursos, inclusive da própria Instituição. A 
qualidade de ensino parece ser o fator preponderante na escolha do curso superior das atuais
gerações de ingressantes, situação diferente da observada há alguns anos, quando fatores como
valores das mensalidades ou proximidade da faculdade à residência eram decisivos. As avaliações 
realizadas pelo MEC são indicadores que apontam Instituições de ensino com melhor organização
didático-pedagógica, corpo docente/discente, técnico administrativo e instalações físicas. As 
avaliações internas realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) têm possibilitado
conhecer melhor a realidade institucional e direcionar investimentos, visando a melhoria das
condições de ensino e aprendizagem. Esses fatores têm sido levados em conta pelos estudantes ao 
optar pelo curso superior.         
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MERCADO PROFISSIONAL DO CIENTISTA DA COMPUTAÇÃO: PRESENTE PROMISSOR, 
COM RESSALVAS 

 
JANAÍNA IACIA SILVA

ELY FRANÇA DOS SANTOS FERREIRA
HAROLDO CESAR ALESSI

A formação do cientista da computação é ampla, estando este habilitado a criar programas e
aplicativos de informática que vão de softwares básicos até os mais complexos sistemas de 
processamento de informações. Esta formação é obtida por meio de um conjunto de disciplinas nas
áreas de matemática e fundamentos da computação, onde também se aprende na prática por meio do
desenvolvimento de projetos a utilização de diferentes tipos de ferramentas e softwares. O cientista
da computação é o profissional mais visado na área de desenvolvimento de software, o qual
possibilitou o desenvolvimento da Sociedade na Informação. Sua área de atuação é considerada
extensa, podendo este atuar na gerência, manutenção, desenvolvimento entre outros setores.
Conhecer a área de atuação destes profissionais é de extrema importância, o estudo mostrará como
o mercado atual do cientista da computação se encontra hoje e seu crescimento promissor 
exercendo um papel importante na sociedade.  O presente trabalho tem por objetivo mostrar a atual
situação de um profissional formado em Ciência da Computação em relação ao mercado de
trabalho, bem como as áreas de atuação e as cidades que possuem maiores ofertas de 
emprego.   Com base em pesquisas realizadas, a maioria das vagas no mercado de trabalho
concentra-se nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Manaus, onde se
encontram os polos de produção de softwares. A principal vantagem é a abrangência de 
oportunidades, podendo assim atuar em várias áreas no mercado, como: empresas de auditoria, de
telecomunicações, e prestação de serviços, além da possibilidade de prestar concursos no setor
público. O mercado de trabalho para o profissional de informática encontra-se em expansão fazendo 
com que muitas vagas sejam oferecidas. Porém, o Brasil ainda possui poucos profissionais
qualificados. Atualmente, encontram-se em média, 17 mil vagas em aberto para os cientistas da
computação. Nos dias atuais, há grande estímulo para que os profissionais possuam uma formação
mais generalizada, o qual permite que estes possuam um conhecimento mais amplo e diversas
habilidades, o que facilita sua atuação em diversas áreas, o que se encaixa perfeitamente aos 
profissionais recém-formados em ciência da computação, que saem da faculdade com conhecimento
em diversas áreas encontrando várias oportunidades de emprego. Atualmente, profissionais da área 
de informática tem sido fundamentais em todos os setores. É muito difícil pensar em mudanças sem 
que em alguma parte do processo a informática não esteja envolvida. As organizações procuram por
ótimos profissionais, tendo boa formação e uma grande gama de conhecimento. Logo, com o
surgimento de novas tecnologias e o avanço das já existentes, faz com que grande seja a demanda
dos profissionais nessa área, e que estes estejam sempre atualizados, pois apesar da grande gama de
oportunidades, poucos são os profissionais habilitados para tal serviço.         
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MONITORAMENTO DE AVICULTURA A PARTIR DE ANÁLISE DE IMAGENS 
 

ALYNE YUMI KODAMA SALTORATTO
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

ANA CLAUDIA AMBIEL
LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA

Sabe-se que na avicultura o bem-estar dos animais é seu estado em relação às suas tentativas de se
adaptar ao seu ambiente, sendo que a maioria das preocupações está centrada em como os animais
se “sentem” quando ficam expostos ao confinamento ou manejo. Em geral, o bem-estar das aves 
deve ser visto como um benefício econômico. Encontra-se na literatura, que por meio do 
comportamento, é possível qualificar e identificar o bem-estar, sendo este realizado através de 
observações visuais, que consome muito tempo e a presença humana pode inibir o comportamento
natural das aves, podendo assim gerar respostas não confiáveis. Diante disso, as novas tecnologias
são essenciais para que as aves possam expressar seus comportamentos naturais, obtendo resultados 
mais produtivos e satisfatórios. A possibilidade de se ter uma aplicação adequada para monitorar o
comportamento das aves no seu ambiente de criação, e com isso realizar uma análise com precisão
a respeito do padrão de comportamento delas, é de grande valia. O enfoque principal deste trabalho 
é coletar imagens obtidas a partir de sequências de vídeos capturadas no Aviário Experimental da
Unoeste e implementar uma aplicação computacional para analisar essas imagens utilizando 
técnicas e algoritmos de Visão Computacional, visando relatar o comportamento das aves. Neste
trabalho é avaliado o comportamento psicológico, que se resulta em estudar o comportamento e os
fatores do ambiente, considerando o conceito de bem-estar, que possam influenciar no 
desenvolvimento e no desempenho do comportamento das aves. O intuito dessa avaliação é analisar
e qualificar se as aves estão em harmonia com o ambiente que as rodeia. A partir dos resultados
obtidos com a análise de imagens, determina-se o comportamento das aves, sendo possível saber as
condições da ambiência em que as aves se encontram estão adequadas. Foram feitas filmagens para 
capturar frames durante as fases de criação dos frangos de corte. É analisada com frequência, em
um tempo pré-estabelecido, as condições disponíveis em que os frangos de corte se encontram. Este
trabalho consiste em apenas monitorar, por meio de filmagens, alguns momentos da criação das
aves para análise posterior, e não fazer experimentos com animais. Os resultados são analisados de 
acordo com os comportamentos coletados pelas imagens obtidas com os vídeos. As informações são
relacionadas com o etograma comportamental elaborado com base em trabalhos encontrados na
literatura, tendo como objetivo fornecer parâmetros baseados em respostas comportamentais, onde
serão analisados os possíveis comportamentos das aves, contribuindo assim com a avaliação de
níveis de bem estar.  A partir dos resultados do comportamento das aves obtidos pela aplicação
desenvolvida, acredita-se que seja possível ter conhecimento sobre as condições da ambiência em
que as aves se encontram.         
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MUSEU DE INFORMÁTICA – EDIÇÃO 2012 
 

EDUARDO HENRIQUE RIZO
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA

Desde a antiguidade, o homem vem desenvolvendo instrumentos para auxiliar seus cálculos. O
primeiro foi o ábaco, inventado na China no segundo milênio antes da era cristã. No século XVII 
surgiram as primeiras calculadoras mecânicas e somente em 1945 foi que surgiu o primeiro
computador eletrônico, o Eniac. Desde então retratar a história da informática vem sendo uma tarefa
árdua, devido a sua velocidade de evolução. Os mais jovens, por vezes, não conhecem as antigas
soluções utilizadas pelos saudosos "dinossauros", nome dado aos antigos equipamentos e pessoas
que trabalhavam com os mesmos. Por esse motivo, vislumbrou-se a criação do museu de 
informática da Faculdade de Informática de Presidente Prudente – UNOESTE, que resgata parte da 
história no que diz respeito aos equipamentos, softwares e suprimentos utilizados no passado em
Presidente Prudente e região. O museu encontra-se implantado na Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente em um amplo espaço aberto à visitação pública. Dentre os resultados deste ano 
destacam-se a exposição realizada durante a Infoeste - Semana de Computação e Informática da 
FIPP e o entendimento de que este projeto passa agora a ser um espaço destinado à pesquisa,
resgate histórico e evolução dos equipamentos e tecnologias empregadas na informática. Neste
mesmo ano, o museu está inscrito no programa de Convênios do Ministério de Ciência e
Tecnologia, com um projeto de reestruturação para tornar-se um ponto regional de visitação e 
resgate da história da computação e informática de Presidente Prudente. O museu foi organizado, 
pela primeira vez, durante a 17ª Infoeste - Semana de Computação e Informática da FIPP em maio
de 2005 e, já na estréia, pode contar com vários equipamentos e softwares antigos. Obteve boa
visitação e interesse por parte do alunado, professores e demais participantes do evento e, a partir
daí, vem recebendo atenção constante dos organizadores a fim de melhorar e aprimorar suas 
atividades. Em 2008 o museu passou a ter uma conotação de laboratório podendo atender
disciplinas de hardware, introdução a computação, lógica, sistemas operacionais, redes,
infraestrutura, dentre outras. Para os que fizeram ou não parte dessa história, o museu vem 
desapertando interesse e o tão precioso sentimento de saudades e recordações de atividades
realizadas em equipamentos de época. Para os que estão escrevendo a história da informática agora,
ele vem servindo como incentivo para a continuidade dos estudos, pois os jovens vêem que com
poucos recursos se realizavam muitos projetos.         
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NOTÍCIAS ASTRONÔMICAS NA INTERNET: “INVERDADES” E BOATOS 
DISSEMINADOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 

 
JOÃO CARLOS FACHINI

MARIA SALETE VACELI QUINTILIO
ROBSON QUINTILIO

Em tempos modernos, os estudantes utilizam-se de uma ferramenta de pesquisa muito poderosa: a 
internet. Entretanto, as notícias encontradas na rede nem sempre são confiáveis. Em particular, a
física e a astronomia são assuntos de muitos boatos circulantes. A união de um tema que
normalmente provoca o interesse das pessoas com teorias científicas reais, porém interpretadas 
tendenciosa e incorretamente, forma uma combinação particularmente apropriada para a
disseminação de falsas informações.  Esse trabalho teve como objetivos buscar e analisar as
informações e notícias sobre Astronomia veiculadas na Internet durante os últimos dez anos.  A 
metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica na rede www em sites e blogs. Após a
compilação do material disponível, cada “afirmação” encontrada na internet foi avaliada e, se
necessário, corrigida através de livros e revistas científicas, tais como a Astronomy Journal,
Astronomy & Astrophisics, PASP, etc.. A ferramenta de busca na internet foi o Google. O critério
utilizado foi a relevância do assunto, demonstrada pelo número de resultados informados pelo 
Google no momento da pesquisa. Foram selecionadas apenas as notícias com mais de cem mil
resultados obtidos na busca. As informações compiladas são, então, publicadas num “blog”, que se
manterá em atualização constante até 2013, sob o seguinte endereço:
http://analiseastronomica.blogspot.com.br/. O blog foi construído usando o serviço online por nome
de Blogger (http://www.blogger.com/). Trata-se de um serviço gratuito e de propriedade do Google.
Além de fornecer serviço de hospedagem para o blog, a ferramenta proporcionou uma interface 
impagável para a projeção do blog, bem como definição de seu layout.  O blog começou a funcionar 
em julho de 2012 e conta com vários “posts” que ressaltam a fragilidade da informação veiculada
na internet: muitas notícias falsas são publicadas como se fossem verdades científicas. Concluindo, 
é necessário muito cuidado ao realizar buscas e pesquisas na internet, e é muito importante que os
usuários entendam e saibam discernir uma notícia falsa de um fato científico.         
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O PROFISSIONAL DE TI EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA 
 

RAFAEL ARTHUR ROCHA MIRANDA
BRUNO STUANI

HAROLDO CESAR ALESSI

A qualidade de vida do profissional de TI é um assunto extremamente importante e deve ser
discutido constantemente no dia a dia. Com o avanço das inovações tecnológicas e a correria do
cotidiano, estes profissionais permanecem mais tempo sentados utilizando o computador e demais 
dispositivos eletrônicos (Smartphones), não buscando, portanto, uma alimentação adequada e
deixando de praticar atividades físicas regulares. Assim, o cuidado com a saúde deixou de ser uma
preocupação eminente, o que pode ocasionar inúmeras doenças ocupacionais. Uma das doenças 
mais comuns é a LER - Lesão por Esforço Repetitivo. Geralmente, ataca as mãos e braços, causado
por movimentos repetitivos durante um longo período, sem um tempo adequado para o músculo se
recuperar. O excesso de trabalho, insatisfação, a pressão por resultados tornam a vida do
profissional de TI muito mais estressante, deixando-o irritado, ansioso e privando de uma boa noite 
de sono trazendo sérios danos à saúde do profissional. Outro ponto importante é a obesidade, pois o 
profissional da área da Tecnologia da Informação trabalha, na maioria das vezes, sentado durante
horas em frente de um computador e associado a uma má alimentação pode ocasionar o acúmulo de
gordura no abdômen e posteriormente desencadear diabetes, hipertensão e problemas no coração. 
 Identificar as principais doenças profissionais relacionadas a área de TI e alertar sobre as causas e
consequências. A definição das principais doenças ocupacionais relacionadas a área de TI se dá por
meio de pesquisa realizada em periódicos e matérias jornalísticas recentes ao tema na
literatura. Neste trabalho foi identificado que o profissional de TI esta sujeito a desenvolver doenças
ocupacionais como LER, estresse e a obesidade. A maioria destes profissionais relata o estresse em 
seu ambiente de trabalho no cotidiano, não se alimentam corretamente durante as refeições e
exercem tarefas repetitivas sobrecarregando os músculos, na maioria das vezes nos membros
superiores devido à postura incorreta durante o exercício das atividades. O cotidiano do profissional 
de TI é cercado de inúmeras atividades a serem realizadas em um curto intervalo de tempo e prazos
a ser cumprido. Assim, o cuidado com a saúde é deixado de lado e as doenças ocupacionais surgem.
Para que isso possa ser controlado, o profissional deve praticar atividades físicas regularmente para
que os hormônios descarregados no corpo e a gordura acumulada possam ser expelidos do
organismo. Tirar férias anuais e desfrutar de finais de semana e feriados em companhia de 
familiares e amigos ajudam a relaxar e tirar toda a tensão do dia a dia.  É preciso conscientizar os 
profissionais ligados a área de TI sobre os cuidados que deve ser tomados com relação a sua vida
profissional. Estes hábitos maléficos, ao passar do tempo, podem trazer prejuízos irreversíveis. 
Pequenas mudanças de hábitos, boa alimentação e práticas de exercícios físicos podem melhorar a
qualidade de vida.          
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PENALIDADES PARA O CRIME VIRTUAL NO BRASIL: PRÓXIMO DO IDEAL 
 

WAGNER BRITO FERREIRA
DANIEL DE CASTRO MALAMAN

HAROLDO CESAR ALESSI

Com o crescimento e a universalização da internet a frenquencia que ocorrem os crimes por meios 
eletronicos tem aumentado consideravelmente. Crimes contra a difamação, pedofilia, furtos,
ameaças, fraudes com cartões de crédito, entre outros, são alguns dos crimes virtuais mais
frequentes e conhecidos. Na ausência de uma legislação especifica para crimes eletrônicos, a 
internet é ainda tida por muitos como um território livre, sem lei e sem punição, porém isso não é
verdade, no Brasil diariamente o Judiciário vem coibindo a sensação de impunidade que reina no
ambiente virtual e combatendo a criminalidade cibernética. Este trabalho tem como objetivo 
informar sobre os crimes virtuais e suas penalidades, apresentando leis do Código Penal que podem
ser utilizados para combater os crimes virtuais, como o Art. 147 “Ameaçar alguém, por palavra,
escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” Nucci 
(Código Penal, 2006, p. 619). Foram realizadas pesquisas a fim de identificar o grau de
conhecimento sobre o crime virtual e suas penalidades no Brasil. Os materiais utilizados e os 
procedimentos realizados para o desenvolvimento foram através de pesquisas na internet, ECA,
Constituição Federal de 1988, Lei Estadual do Estado de São Paulo e Código Penal Brasileiro. No 
Brasil o número de usuários de internet chega a 83,4 milhões, isso resulta no grande número de 
crimes virtuais que acontece no Brasil. É necessário que todos tenham conhecimento sobre as
ameças e os perigos que possam existir através da rede mundial. Grande parte dos advogados
considera que cerca de 95% dos delitos cometidos eletronicamente já estão tipificados no Código
Penal por caracterizar crimes comuns praticados por meio da internet. Algumas leis já foram criadas
visando combater o crime virtual. “Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente” (ECA, 1990,
p. 57) e a Lei do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO nº 12.228 que “dispõe sobre os
estabelecimentos comerciais que colocam a disposição, mediante locação, computadores e 
máquinas para acesso à internet e dá outras providências” (DOE, 2006, Seção I – p. 4). O perigo de 
navegar na internet existe, principalmente com o crescimento das redes sociais e a exposição cada
vez maior de nossa privacidade. Do furto de dados financeiros e bancários a informações pessoais,
todo mundo que está conectado corre algum tipo de risco, de casa, do trabalho, da escola, de lan-
houses ou pelo celular. Se o acesso a internet aumenta, consequentemente os riscos também. Com
base nas análises efetuadas durante este trabalho, pode-se observar que o Brasil está no caminho 
certo para combater os crimes virtuais, mesmo com poucas leis específicas criadas, muitos passos já
foram dados para enfrentar esse problema, cabe aos usuários da internet se conscientizarem, as 
autoridades e sociedade trabalharem para garantir a segurança da população.         
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PIONEIRISMO NO CENÁRIO MUNDIAL: A URNA ELETRÔNICA 
 

FRANCISCO SANTANA TORRES FILHO
KELLEN SILVA RAMOS

HAROLDO CESAR ALESSI

Ao longo do tempo o homem vem aperfeiçoando novas tecnologias e ferramentas com o intuito de
proporcionar melhoria de vida. Uma dessas tecnologias é a urna eletrônica, que é uma invenção 
brasileira, desenvolvida para tornar possível a informatização dos processos eleitorais no país. A
urna eletrônica é um computador responsável pelo armazenamento de votos durante as eleições, e é
composta por dois terminais: o terminal do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a
votar e, em alguns modelos de urna, onde é verificada a sua identidade por meio da biometria; e o
terminal do eleitor, onde é registrado numericamente o voto. Referida inovação tecnológica 
começou a ser implantada, gradativamente, a partir de 1996, e, sempre recebeu elogios e louvores
num comparativo com a cédula única, utilizada para marcar ou escrever o nome ou número dos
candidatos. O objetivo deste trabalho é mostrar o quanto foi importante a inserção da urna 
eletrônica no processo eleitoral no país e também a segurança que a mesma proporciona. O referido 
trabalho teve sua pesquisa principal em periódicos e matérias jornalísticas.  A urna eletrônica grava 
apenas a indicação de que o eleitor já votou. Pelo embaralhamento interno e outros mecanismos de
segurança, não há nenhuma possibilidade de se verificar em quais candidatos um eleitor votou, em
respeito à Constituição Federal brasileira, que determina o sigilo do voto. No ano 2009 o Tribunal 
Superior Eleitoral, confiante que tinha feito um bom trabalho no código-fonte da urna eletrônica, 
criou um desafio: convidou hackers a invadirem a urna, usando apenas seus conhecimentos técnicos
e impondo várias restrições. 20 especialistas em segurança bateram suas respectivas cabeças no
teclado durante 4 dias seguidos, tentando acessar os dados de teste dentro dos aparelhos. Devido às
restrições impostas pelo tribunal, nenhum deles teve sucesso, embora os testes tenham servido para
aperfeiçoar a segurança da votação. Segundo alguns dos especialistas presentes, se eles pudessem
usar de engenharia social ou de programas específicos, garantem que conseguiriam invadir o
aparelho tão facilmente quanto tirar um doce de uma criança. Apesar de muitos não serem a favor 
da urna eletrônica devido a uma parte da população ser analfabeta digitalmente e a rumores de que a
mesma não é confiável, a urna eletrônica é de fácil compreensão, fácil manuseio e segura.         
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PROCESSO AUTOMATIZADO DE GERAÇÃO DE IMAGENS DE MELHOR RESOLUÇÃO A 
PARTIR DE UMA SEQUÊNCIA DE IMAGENS 

 
TIAGO ELIAS VICENTE

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA

Várias áreas do conhecimento que utilizam análise de imagens deparam com um problema muito
comum, que é o das imagens com baixo nível de resolução, as quais dificultam a visualização
precisa dos fenômenos imageados, como por exemplo, uma imagem capturada da placa de um 
veículo em movimento. Quando se dispõe de uma sequência de imagens, em posições próximas, é
possível realizar uma super amostragem. Esse trabalho aborda uma metodologia sobre a análise de
sequências de imagens de uma mesma cena, resultando na geração de uma nova imagem com um 
alto padrão de resolução, a partir da transformação e fusão de várias imagens. Construir uma 
ferramenta que a partir da análise de uma sequência de imagens de uma mesma cena, aproveitando-
se da taxa de sobreposição, possibilite a criação de uma nova imagem com melhor resolução
geométrica e também radiométrica, a partir do registro automatizado dessas imagens para posterior
fusão. O desenvolvimento da ferramenta foi feito utilizando o ambiente de programação Visual
Studio 2010 com as linguagens de programação C++ e C#. A parte do processamento das imagens
foi desenvolvido em C++ em conjunto com a biblioteca gráfica OpenCV (Open Source Computer
Vision Library). A navegação entre as funções, visualização das imagens e resultados foram 
implementados em C#. A utilização do OpenCV permitiu a utilização do SIFT (Scale-Invariant 
Feature Transform), que realiza a detecção e extração de descritores locais invariáveis a mudanças
(escala, rotação, ruído, iluminação) que são utilizados para realizar a retificação entre imagens da 
sequência. Para o processo, as imagens selecionadas devem ser sequenciais. Após a retificação, é
realizada a fusão das imagens selecionadas utilizando a interpolação bilinear em cada imagem entre
os pixels correspondentes e a média entre todos estes pixels que possuam correspondências com a
imagem de referência selecionada. Os pixels que não possuem correspondência com nenhuma outra
imagem são selecionados da imagem de referência interpolada de acordo com a forma selecionada, 
que pode ser Bilinear, Cúbica ou do Vizinho mais próximo. O resultado principal foi o 
desenvolvimento da ferramenta proposta que, a partir de uma seleção de imagens coloridas ou não,
realiza a retificação e a criação de uma imagem de resolução melhor. Os testes realizados com 
sequências de imagens sub-amostradas e comparadas com a imagem original. Os resultados destes
testes ficaram em torno de 90% de similaridade (SSIM), e com a aplicação de diferentes ruídos,
resultou em índices de 72% a 87% em relação a imagem original. A real contribuição é a utilização 
das imagens mesmo que em resolução ruim, minimizando o custo e o retrabalho na reaquisição das
mesmas. Neste trabalho foi implementada e testada uma técnica de super-resolução. Os resultados
foram satisfatórios, apesar de a qualidade ser inferior ao da imagem original ampliada, e de que o
processo de referenciamento não ocorrer em todas as situações.    PROBIC-938     
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PROGRAMANDO O FUTURO NA ESCOLA 
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI

EMERSON SILAS DÓRIA
HAROLDO CESAR ALESSI

MOACIR DEL TREJO

A introdução à informática com ênfase em programação tem demonstrado, historicamente, ser 
difícil, principalmente pelos problemas advindos do sistema de ensino básico. Segundo a Sociedade
Brasileira de Computação (SBC), no mundo inteiro o número de alunos interessados na área de
informática vem diminuindo significativamente. Com o intuito de promover e estimular o interesse
pela área, a SBC realiza a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), com participação de
instituições de ensino fundamental e médio de forma gratuita. Nesta perspectiva, o objetivo do 
projeto é despertar o interesse pela área de informática em alunos do ensino fundamental e médio
por intermédio de capacitações com vistas à participação em competições como a Olimpíada
Brasileira de Informática. Para isso é necessário introduzir e desenvolver lógica de programação e 
conhecimentos básicos em linguagem de programação C, em capacitações divididas em dois níveis.
O projeto conta com alunos do 6º e 8º anos de colégios particulares de Presidente Prudente.  A 
primeira fase do projeto foi de desenvolvimento do material didático a ser adotado para as
capacitações, bem como, sensibilização dos colégios sobre a importância do projeto. O material
didático desenvolvido procura realizar o desenvolvimento do raciocínio lógico por intermédio da
utilização de jogos educativos, competições que simulam a Olimpíada Brasileira de Informática. A
segunda parte do projeto contou com o estabelecimento das parcerias com os colégios e a seleção
dos alunos participantes. A terceira fase do projeto, em andamento, é a capacitação dos alunos 
selecionados. O projeto esta sendo desenvolvido utilizando os laboratórios de informática da
Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), da Universidade do Oeste Paulista
(Unoeste).   Os colégios apresentaram grande interesse em participar do projeto, principalmente, 
pela possibilidade de oferecer aos seus alunos capacitação envolvendo assuntos fora do cotidiano
das escolas. Atualmente, o projeto conta com uma turma de cada nível, da modalidade iniciação,
tendo ao todo 40 (quarenta) alunos participantes de seis (6) colégios diferentes. O projeto encontra-
se em fase de desenvolvimento apresentando apenas conclusões parciais que demonstram um
interesse dos colégios em participar do projeto. Os alunos participantes encontram-se motivados e a 
cada encontro é visível o aumento do interesse dos mesmos pela área de programação.          
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RECONHECIMENTO DE TEXTOS EM AMBIENTE IOS A PARTIR DE IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS 

 
VINICIUS GRIGOLETO ZAMAI
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Algoritmos de reconhecimento de caracteres são normalmente utilizados para a construção de
programas denominados de OCR (Optical character recognition). Esses programas, a partir das 
imagens digitalizadas de páginas de livros, revistas etc, com o uso de um scanner, convertem estas
em texto. Esta atividade é muito útil para acelerar o trabalho das pessoas que precisam transcrever
grandes quantidades de textos para documentos de trabalho. Muitas outras aplicações estão sendo
desenvolvidas fazendo uso deste recurso. Como exemplo de aplicação para algoritmos de OCR,
pode-se destacar a sua utilização em radares de estradas, que capturam a foto do veículo, localizam 
a placa e a converte em letras e número, repassando os dados para um sistema aplicar a multa ao
condutor. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação para iOS (Sistema Operacional da
Apple para iPhone, iPad e iPod) que permita transformar em texto (padrão ASCII) imagens de 
placas de informações de condução de veículos. Essas placas seriam, por exemplo, aquelas que
contêm textos informativos em rodovias, que indicam localidades, direções, etc. Também faz parte
dos objetivos deste trabalho a implementação em Objective-C de um algoritmo de reconhecimento 
de caracteres encontrado na literatura. Este seria o algoritmo de OCR utilizado para converter em
texto as frases escritas nas placas. A partir de uma imagem fotográfica obtida com a câmera do 
próprio aparelho (iPhone, iPad ou iPod), a placa contendo os textos contidos na imagem são
transcritos para a forma de textos usando o algoritmo de reconhecimento de caracteres escolhido.
Para isso, faz-se necessário localizar a região da placa, pré-processar a imagem, identificar a 
existência de carateres e segmentá-la (recortar a placa, para que se tenha uma imagem somente com
o que se deseja). Com os experimentos realizados, foi possível o reconhecimento de grande parte
dos caracteres presentes nas placas fotografadas, o que foi considerado um resultado muito
bom. Como se sabe, a partir dos algoritmos de OCR encontrados na literatura, falhas no
reconhecimento dos caracteres existem em todos os trabalhos investigados. Algumas técnicas, como
por exemplo, um banco de palavras poderia ser utilizado para corrigir falsos positivos. Isso se daria
pelo conhecimento prévio da estrutura das palavras armazenado no banco de palavras.  Acredita-se 
que cada vez mais o uso de dispositivos móveis, como smartphone, tablets possam ser utilizados 
para tarefas que antes somente seriam possíveis com o uso de um computador pessoal. Este trabalho
evidencia com a execução de um algoritmo de OCR em um iPhone, por exemplo, pode dar
possibilidades para se imaginar inúmeras aplicações em diversos segmentos do conhecimento.        
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SMARTPHONES: O USO DESMEDIDO DA TECNOLOGIA NA VIDA DO HOMEM 
 

DANILO PERETTI DE OLIVEIRA
HAROLDO CESAR ALESSI

Diante da constante evolução da tecnologia voltada para dispositivos móveis, grande parte dos
usuários acabam dependentes dos recursos disponíveis destes aparelhos, de modo que, modelos são
lançados constantemente no mercado, fazendo com que o desejo de adquirir um novo aparelho seja
mais interessante do que conhecer realmente a necessidade que este aparelho proporcionaria.
Atualmente, manter-se conectado é uma necessidade do dia a dia e sua falta pode trazer uma
sensação de isolamento para o usuário. A Nomofobia é um termo recente que surgiu da percepção
de que alguns usuários de celular ou computador sentem-se extremamente angustiados frente à 
impossibilidade de comunicação. O termo, que é a abreviatura para "NO Mobile phone phobia" 
(fobia de ficar sem celular), surgiu pela primeira vez em 2008. Justificativa: Com a popularização
dos smartphones, e suas diversas funcionalidades, os usuários não percebem que por trás desta
facilidade, podem surgir problemas em relação ao uso excessivo do Smartphone. Alertar os usuários 
sobre os problemas causados pelo uso desmedido do “Smartphone”, ou seja, utilizar de forma
adequada a tecnologia ofertada pelo aparelho sem prejuízos a sua saúde. Smartphones: São 
aparelhos que desempenham a mesma função de um celular, mas possuem recursos mais elaborados
oferecendo diversos aplicativos e funções avançadas que não é possível encontrar em um celular
comum, esses aplicativos são pequenos programas desenvolvidos para diversas finalidades. Eles 
podem ser encontrados em lojas virtuais, como a Google Play e App Store, e são mais conhecidos
pela abreviação apps. Com eles, o telefone pode se transformar, por exemplo, em um GPS,
roteador, editor de fotos. Possibilita facilmente o acesso a contas de e-mail, navegação na web e 
redes sociais. Os sistemas operacionais mais utilizados nestes aparelhos, são, Android, Windows
Phone ou iOS.  Não há. Saiba o momento de usar: O telefone está sempre lá, mas isso não significa
que você deve usá-lo o tempo todo. Dedique mais do seu tempo com sua família e amigos. Fale
mais: Use o telefone para organizar conversas pessoalmente. Estar cara a cara com alguém torna a
conversa muito melhor e mais compreensível. Exercite-se mais: A menos que você seja um 
executivo muito importante que não pode deixar de atender qualquer ligação, fique algumas horas
longe do telefone. Use-o melhor: Não há nada de errado com os Smartphones, o problema é como a
pessoa o usa. Como qualquer ferramenta, o telefone precisa ser usado com sabedoria.  A tecnologia 
não para, e a cada dia são lançados novos dispositivos mais eficientes, com vários recursos para
facilitar a vida do homem, tornando a necessidade cada vez mais indispensável em nossas vidas. É
preciso estar atento para que a tecnologia não prejudique a saúde. Sabendo usar a tecnologia a seu
favor para suprir suas necessidades é a forma mais saudável para usufruir dos recursos oferecidos
pelo aparelho.         
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SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA (IAAS) PARA AMBIENTES DE 
COMPUTAÇÃO NA NUVEM UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE 

 
ANDRÉ LUIZ FREITAS CAIRES

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

A Computação em Nuvem é uma tendência recente de tecnologia que tem por objetivo proporcionar
serviços de TI sob demanda na web, permitindo que os usuários os acessem sem a necessidade de
conhecimento sobre a tecnologia utilizada. Um ambiente de computação em nuvem é composto de 
três modelos de serviços, são eles: Software como um Serviço (SaaS) que proporciona sistemas de
software com propósitos específicos que estão disponíveis para os usuários finais através da Internet
(ex: Google Docs); Plataforma como um Serviço (PaaS) que oferece uma infraestrutura de alto 
nível de integração, utilizadas por desenvolvedores, para implementar e testar aplicações na nuvem
(ex: sistema operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento);
infraestrutura como um Serviço (IaaS) que é a parte responsável por prover toda a infraestrutura
necessária para a PaaS e o SaaS (ex: servidores, rede, armazenamento, processadores, memória).
Dentre esses modelos, a IaaS é considerando essencial, uma vez que sem ele os demais modelos não
são possíveis. Atrelado a isso, pode-se dizer que um IaaS deve prover alta disponibilidade e alto
poder de processamento oferecendo recursos sob demanda a seus usuários. Entretanto, a
implantação de uma solução em software livre para IaaS como serviço em ambientes de 
computação em nuvens ainda são extremamente escassos, conseqüentemente, por parte das
empresas, tais soluções são pouco conhecidas e utilizadas. Este trabalho tem como objetivo realizar 
um estudo e a implantação de uma solução de infraestrutura (IaaS) de nuvem computacional, 
utilizando o software livre Eucalyptus, com a finalidade de se construir um cluster e ofertar seus
recursos de modo integrado para usuários finais. O projeto será realizado nas dependências da 
Faculdade de Informática de Presidente Prudente, fazendo uso dos laboratórios de redes de
computadores e do laboratório do grupo de pesquisa NetBuilder. Será utilizado o sistema
operacional Linux, das máquinas virtuais com VMWare Workstation 7.0, da ferramenta Eucalyptus
para nuvem e de material bibliográfico. Inicialmente, será criado o ambiente físico da nuvem
contendo máquinas virtuais com recursos de hardwares e softwares. Posteriormente, será
implantada a ferramenta, tornando as máquinas virtuais em um ambiente de IaaS integrado. Por fim, 
esta IaaS será utilizada para testes visando avaliar o funcionamento e a disponibilidade de seus
recursos em um ambiente de computação em nuvem.  Os resultados do trabalho proposto serão 
analisados por meio de testes visando avaliar a qualidade e funcionalidade desta ferramenta, 
gerando um relatório da pesquisa, apresentando características das soluções pesquisadas, descrição
do processo de implantação da solução selecionada e dos resultados obtidos. Esse trabalho 
apresenta uma alternativa para infraestrutura de nuvem computacional, visando propor uma solução
em software livre para serviços em ambientes de computação nas nuvens para pequenas e médias
empresas.         
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TECNOLOGIA E A INFLUENCIA NA SOCIEDADE 
 

ARTHUR ANSANELI MILANEZ
PAULO CÉSAR GOMES DE ALMEIDA

HAROLDO CESAR ALESSI

Desde a pré-história, os homens têm procurado entender o Universo e transformar o meio ambiente 
em que vivem, a sociedade, valendo-se das disponibilidades materiais e dos fenômenos naturais que
ocorrem na Terra e assim produzir utensílios e obras que aumentassem as suas habilidades e o seu
conforto, e sem saber, faziam o que hoje chamaríamos de ciência, tecnologia e inovação. Nos dias 
atuais a tecnologia atingiu tal grau de maturidade que ela permeia o funcionamento, a atividade e a
economia de muitos países. De fato toda atividade humana, tendo em vista a produção e
distribuição de bens, requer o uso de instrumentos e métodos baseados em tecnologia.  A fim de 
entender de forma mais abrangente as principais características da tecnologia e seus impactos na
sociedade, desta forma podemos abordar alguns aspectos, que têm uma influência decisiva no
ambiente tecnológico atual.    Efeitos Sociais -Emprego A tecnologia está criando novos tipos de
atividades e tem modificado cada vez mais o ambiente profissional, graças à possibilidade do uso
eficiente de instrumentos de trabalho que não existiam até 20 ou 30 anos atrás, como por exemplo: 
computador pessoal, Internet, tablets, smartphones e conectividade. Hoje em dia essas ferramentas
são uma realidade no ambiente de trabalho, e cada vez mais profissionais precisam ser treinados e
serem aptos a utiliza-las. -Qualificação A cada momento que passa o mercado de trabalho fica mais
exigente, e isto esta fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para essas
mudanças que ocorrem quase que diariamente. A qualificação profissional surge dessa forma como
uma ferramenta fundamental para as pessoas que almejam conquistar sucesso em sua carreira
profissional. A importância da qualificação profissional tanto para o empregado como para o
empregador se tornou imprescindível para o sucesso profissional atualmente. E qualificação 
tecnológica tem sido o grande diferencial no momento da seleção de candidatos a uma vaga de
emprego. -Saúde Com o desenvolvimento de novas ferramentas e equipamentos nas ultimas
décadas, a sociedade tem presenciado um aumento significativo na expectativa e qualidade de vida, 
com novos medicamentos e tratamentos inovadores de doenças. Porem questões referentes aos
males que a evolução da tecnologia traz para a sociedade tem sido discutidas atualmente. Com a
popularidade da Internet, ela está produzindo uma geração distante do convívio social, pode-se 
dizer, construindo uma fábrica de solitários, trazendo um impacto social da Internet além de outra
série de problemas. Discursar sobre o futuro da tecnologia e a influencia na sociedade é possível. 
Para tal é necessário combinar informação sobre as necessidades de mercado, desenvolvimentos
sociais e tendências gerais do consumidor. O que é mais difícil é prever o futuro: como a sociedade
e a tecnologia estará, isso requer um grau de exatidão que muitas vezes é difícil de gerar.         
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TECNOLOGIA NO AMBIENTE DE TRABALHO: A URGÊNCIA DA ADAPTAÇÃO DO 
PROFISSIONAL MODERNO. 

 
RONY LUQUE RISSI

THIAGO XAVIER DOS SANTOS
HAROLDO CESAR ALESSI

A Revolução Industrial e as mudanças nos modelos de produção possibilitaram o surgimento da
tecnologia que modificou o conceito de trabalho e emprego. Hoje, o mercado de trabalho é muito
mais complexo do que há alguns anos, isso se deve ao desenvolvimento tecnológico que
modernizou e modificou as necessidades das empresas, exigindo melhor qualificação de seus
empregados. Compreender que, com o desenrolar da história, a humanidade necessita se atualizar e 
se adequar a nova realidade: o uso rotineiro da tecnologia, pois ao contrário disso, as pessoas serão
pouco aproveitadas pelo mercado de trabalho. A abordagem consiste também, em mostrar o
surgimento da estratificação profissional e suas consequências.   A partir do século XVIII, vários 
países deram início à industrialização, passando do tear mecânico à produção mantida a eletricidade
e produtos químicos. Durante todo esse processo, foram desenvolvidos alguns modelos de produção
no qual o Japão lançou o mais eficiente, o Toyotismo, também chamado “modelo flexível”.
Baseado na tecnologia da informação este método revolucionou o mercado de trabalho, pois passou
a exigir qualificação de quem a utilizava. Um dos resultados foi a transformação do conceito de 
trabalho e de seu ambiente, trazendo-lhe maior praticidade, agilidade, segurança, rendimento e
melhor qualidade de seus produtos. Com o surgimento do modelo baseado na tecnologia da
informação e a consequente necessidade de qualificação, originou-se a percepção do patrão ao valor 
da força de trabalho de seus empregados mais preparados, sendo que seus salários fossem
determinados pelo retorno que os mesmos trariam aos seus empreendimentos. Com o avanço da
tecnologia as empresas passaram a automatizar seus processos, o que fez surgir novas profissões e
especializações, criando cargos e divisões de tarefas, possibilitando melhores salários, menores
jornadas de trabalho e melhor qualidade. Ao mesmo tempo, os mais carentes de educação pouco se
beneficiam dessa modernidade, pois se vêem com poucas oportunidades de se habilitarem e se
adequarem a nova realidade. A disputa pelo monopólio industrial levou à modernização
tecnológica. Contudo, não só as máquinas necessitaram de evolução, os homens que as dirigem, 
também. Deixar de se qualificar em pleno século XXI é o primeiro passo para o desemprego.
Quanto mais qualificado, melhor o emprego, melhor a remuneração. Atualmente, as preocupações
das grandes potências vão além de armas e territórios, a disputa agora são pelas mentes brilhantes, 
pelos que produzem e manipulam o conhecimento. Afinal, o caminho é a sapiência.         
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UM MODELO PARA AUTENTICAÇÃO FACIAL COM AUXÍLIO DE QR-CODE 
 

SILVIO ANTONIO CARRO
RENATO OLIVEIRA

É muito comum o uso de fotos para o reconhecimento de portadores de documentos. Embora seja a
técnica mais utilizada, ela se torna frágil e imprecisa, pois a verificação é muito subjetiva e 
impraticável por meios automatizados. Uma forma de proporcionar poder de reconhecimento e
verificação automatizada é armazenar as características faciais de uma pessoa no próprio
documento e criar algoritmos com capacidade de confrontar essas características faciais com a
imagem da face atual do portador. A presente proposta tem a finalidade de comprovar que
características faciais podem ser inseridas em documentos e posteriormente lidas por máquinas para
assim comprovar a autenticidade do portador do documento. O presente estudo propõe o 
desenvolvimento de um modelo capaz de extrair informações pela análise das feições faciais de
uma pessoa e posteriormente armazená-las em um QR-CODE. O estudo também propõe um modelo 
para o processo inverso: extrair informações do QR-CODE e compará-las com a feição capturada 
em tempo real e assim comprovar sua autenticidade. Os modelos serão validados por meio da
construção de protótipos e aplicativos. O projeto teve inicio com o estudo aprofundado em três 
tecnologias recentes: técnicas de reconhecimento facial, programação em android e gráficos QR-
CODE. Após, foram realizados testes com modelos para o reconhecimento facial e a
implementação de protótipos para validar a eficiência desses modelos. Após a conclusão do 
levantamento bibliográfico foi possível a implementação de um protótipo que utilizou a técnica
Eigenface para reconhecimento facial. Os resultados foram bastante animadores com uma precisão
muito grande no reconhecimento das faces, porém os dados resultantes das análises ficaram
desmasiadamente extensos para se embutir em um QR-CODE, logo essa solução foi descartada. Foi 
decidido então a combinação da técnica Haar para detectar a face da pessoa com um
reconhecimento baseado em heurísticas, o qual envolve a detecção e armazenamento de medidas
entre pontos da face: a maior e menor distância entre os olhos, distância entre olhos e nariz, nariz e
boca, dentre outros. Os dados capturados foram convertidos em documentos XML e inseridos com 
sucesso nos gráficos QR-CODE. Com os resultados obtidos até então, combinados com os
subsídios gerados pela pesquisa foi possível dar início a construção de dois aplicativos: um no
contexto móvel, denominado QR-Validator e outro na forma desktop denominado QR-Face 
Extractor. O modelo proposto bem como os protótipos e aplicativos desenvolvidos podem ser
aproveitados como uma eficiente forma de autenticação pessoal e pode ser aplicado em várias
situações reais. Embora os aplicativos não estão totalmente implementados, os protótipos 
desenvolvidos mostraram que é perfeitamente possível a verificação da autenticidade de uma face
frente a informações embutidas em um QR-Code. Resta a realização de testes finais em ambientes
naturais e a divulgação dos resultados ao público de interesse.         
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USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO MONITORAMENTO DE FADIGA DE CONDUTORES 
DE VEÍCULOS 

 
JONATHAN DELGADO

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA

Com a crescente necessidade de segurança, o processo de identificação pessoal é cada vez mais
exigido. A extração de características faciais é um passo importante quando se lida com
interpretação visual automatizada no reconhecimento de faces humanas. Dentre as características
faciais, os olhos são partes importantes no processo de reconhecimento, pois determinam o início da
busca por outras características relevantes. Este trabalho está pautado em sistemas de segurança 
vinculados à sonolência de motoristas ao dirigirem veículos, tendo como base as estatísticas sobre
os acidentes de trânsito, onde é possível notar que uma boa parte deles ocorre devido à sonolência
do condutor do veículo. Como o condutor não tem condições de se auto-avaliar quanto a capacidade 
de dirigir, surge a necessidade de avaliar se o mesmo está em condições de continuar dirigindo, ou
seja, utilizar um sistema para monitorá-lo de uma maneira não-invasiva e com um custo 
relativamente baixo por usar um dispositivo próprio que não necessita de instalação prévia no
automóvel. Para isso, utiliza-se um smartphone com uma aplicação que possa fazer essa avaliação
em tempo real. O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de uma aplicação voltada a 
dispositivos móveis que ao ser utilizada gera alerta ao motorista, com a intenção de evitar que ele
durma ao volante e por consequência cause algum acidente. Isso é possível por meio de técnicas de
reconhecimento facial para detectar os olhos do condutor, identificando se o olho do mesmo está 
aberto. Assim, é possível detectar se o condutor apresenta sinais de fadiga e, por consequência,
avaliar se o mesmo está apto a continuar dirigindo, e caso não esteja, a aplicação dispara alarmes
que servem tanto para alertá-lo como para despertá-lo caso esteja sonolento. O material utilizado 
para o desenvolvimento da aplicação é um dispositivo celular do tipo smartphone com capacidade
de capturar e processar imagens em tempo real e que disponha de tecnologias que suporte o 
desenvolvimento do mesmo. Os testes durante a implementação são realizados em um emulador por
meio de situações reais com o intuito de medir a capacidade da aplicação em avaliar se o condutor
está apto a dirigir, emitindo alertas que indicam possíveis sintomas de fadiga. Os sistemas de 
reconhecimento automático e identificação pessoal são cada vez mais necessários. Para que se possa
eficientemente reconhecer uma pessoa em uma imagem digital, é primordial a localização de
características que disparem o processo de reconhecimento. Nesse sentido, os olhos são referências
de grande importância, para que a partir deles possa se medir parâmetros biométricos
necessários. Embora esta solução para detecção de sonolência ainda não esteja amadurecida a ponto
de se tornar um produto comercial, é considerado um grande avanço em pesquisas deste segmento,
principalmente utilizando-se de dispositivos móveis onde não há necessidade de equipamentos
custosos para utilização do aplicativo.         
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USO DO KINECT PARA MONITORAMENTO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS REALIZADO POR 
PESSOAS DE TERCEIRA IDADE 

 
FABIO TADASHI KOCHI TANJI

FRANCISCO ASSIS DA SILVA
ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN

JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

Com o crescimento da população de terceira idade é importante que haja uma preocupação
constante em relação à saúde e bem estar do idoso. De acordo com alguns autores da literatura 
específica da área, o envelhecimento é um processo biológico inerente a todo ser vivo e esta´
atrelado a perdas estruturais e funcionais progressivas no organismo, que culminam,
inevitavelmente, no declínio da capacidade funcional e da independência do idoso, podendo ser 
agravado com o sedentarismo. Um dos grandes aliados do idoso para obter uma vida saudável é o
exercício físico. A prática de exercícios físicos é essencial em todas as fases da vida de um ser
humano, e é ainda mais importante na terceira idade, onde há uma perda de aptidão física e
consequentemente de saúde. Levanto em conta os problemas que o sedentarismo pode causar e os
benefícios que a prática de exercícios físicos pode trazer, foi desenvolvida uma aplicação para
incentivar o idoso a realizar atividades físicas.  O objetivo principal deste trabalho é utilizar a 
tecnologia de interfaceamento do dispositivo Kinect da empresa Microsoft para criar uma aplicação
que possa interagir e ao mesmo tempo monitorar os movimentos durante a prática de exercícios, 
criando uma alternativa que possa despertar o interesse e motivar as pessoas de terceira idade na
prática de exercícios físicos.  Utilizando o recurso de captura de movimentos do dispositivo Kinect
é possível capturar em tempo real o movimento que está sendo executado e comparar com outro
previamente determinado e cadastrado por um profissional. Na aplicação desenvolvida, podem ser
cadastrados exercícios independentes e também sessões de exercícios, que são uma sequência de
exercícios com uma finalidade específica. Com a comparação entre o movimento sendo executado e
o movimento previamente cadastrado, é possível exibir se o idoso está realizando os movimentos
corretamente. Assim como em jogos interativos, espera-se que a prática de exercícios físicos para 
idosos se torna mais atraente e prazerosa, com a utilização da aplicação desenvolvida. A partir de
experimentos realizados com os próprios autores, foi constada a facilidade de utilização do trabalho
desenvolvido, o que se mostrou muito promissor na utilização das tecnologias atuais para os
cuidados com as pessoas de terceira idade.  Com o uso do dispositivo Kinect foi possível monitorar
os movimentos do corpo das pessoas que participaram do experimento, alertando-as sobre possíveis 
correções a serem realizadas durante a prática do exercício físico. Assim, evitando a execução dos
exercícios de forma incorreta.  Este trabalho ele vem ao encontro de aliar a tecnologia à
preocupação do bem estar das pessoas de terceira idade. Acredita-se que a utilização do dispositivo 
Kinect propicia a motivação para a prática de atividades físicas da maioria dos idosos, uma vez que
atrela divertimento a uma melhora na qualidade de vida.         
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USO INDEVIDO DE E-MAIL DA ORGANIZAÇÃO PODE GERAR DEMISSÃO POR JUSTA 
CAUSA 

 
RENATO OLIVEIRA

RAUNNI FERRARI MARTINES
HAROLDO CESAR ALESSI

Diariamente, trabalhadores de todo o mundo lidam com uma ferramenta importantíssima no mundo 
do trabalho: o e-mail. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que e-mails são documentos 
juridicamente válidos e podem sempre depor contra ou a favor de alguma pessoa. Utilizar o e-mail 
da empresa para repassar informações da própria empresa a colegas de trabalho, entre outros atos
que podem ser considerados uso indevido do correio eletrônico profissional, pode ser motivo de
demissão por justa causa. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que
determinou em segunda instância que o e-mail fornecido como ferramenta de trabalho pertence à
empresa e não ao empregado, por isso, tem o direito de investigar seu conteúdo e penalizar o mau
uso feito pelo empregado. O presente trabalho tem por objetivo estudar e analisar problemas que 
ocorrem com os funcionários com o uso indevido do e-mail corporativos das empresas, durante 
horário de serviço o funcionário deve utilizar o e-mail fornecido pela corporação e fora do 
expediente utilizar o e-mail pessoal, alertando que o uso indevido do mesmo pode gerar demissão
por justa causa.   A invasão de privacidade em analisar assuntos pessoais em determinadas
circunstâncias é classificada como falta de ética, porém na informática a organização tem o direito
de checar o e-mail fornecido ao funcionário sem aviso prévio, e se caso constar envios de
mensagens sem ter vinculo com assuntos de seu trabalho, a empresa tem o direito de demiti-lo por 
justa causa. O uso do e-mail administrativo disponibilizado pela empresa para fins pessoais pode ser 
utilizado como motivo de demissão por ser considerado antiético, portanto tal e-mail tem o objetivo 
apenas para tratamento de assuntos interno da empresa. O uso incorreto da ferramenta poderá
prejudicar o funcionário e a imagem da empresa, portanto a ferramenta de trabalho pertence à
empresa e não ao empregado. A empresa tem o direito de investigar seu conteúdo e penalizar o mau
uso feito pelo empregado e utilizar as informações como prova em ações judiciais.         
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO IOS PARA MONITORAR PESSOAS DE TERCEIRA 
IDADE NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 
MÁRCIO RODRIGUES LIMA

FRANCISCO ASSIS DA SILVA
ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN

JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

O crescimento da população idosa mundial nos dias de hoje representa um importante indicativo da
longevidade, apesar de que seja de conhecimento que o processo de envelhecimento está atrelado às 
perdas importantes em inúmeras capacidades físicas, as quais levam a diminuição da capacidade
funcional e da independência do idoso. Segundo alguns trabalhos encontrados na literatura, essas
alterações, põem em risco a qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade para realizar,
com vigor, as suas atividades do cotidiano e colocar em maior vulnerabilidade a sua saúde. A
prática de exercícios físicos contribui de maneira significativa para a manutenção da aptidão física 
do idoso, influenciando, tanto em sua saúde como em suas capacidades funcionais. Entretanto, os
exercícios físicos podem apresentar algumas limitações para os idosos, devido às modificações
fisiológicas impostas com o processo de envelhecimento. O objetivo deste trabalho é fornecer um 
recurso tecnológico, tendo em vista uma grande preocupação com a saúde das pessoas idosas, para
auxílio na prática de atividades físicas de forma individual. Deseja-se com isso auxiliar no controle 
da intensidade dos exercícios praticados, dentro dos limites impostos pelo organismo de cada
pessoa e, caso uma pessoa venha a passar mal, alguém será informado sobre sua localização,
facilitando o socorro. É utilizado neste trabalho, uma cinta peitoral para capturar a frequência
cardíaca em conjunto com uma aplicação definida e implementada para ser executada em um
iPhone, para auxiliar pessoas na prática de atividades físicas. Com a aplicação, as pessoas podem 
obter dados fisiológicos sobre seu corpo, como IMC, frequência cardíaca e gasto calórico com base 
na atividade física exercida e dados previamente cadastrados (peso, altura e data de nascimento). A
partir dos dados, foi possível calcular a frequência cardíaca máxima, e posteriormente a frequência
cardíaca mínima e máxima de treinamento (zona de treinamento), o que possibilitou definir limites
onde a queima de gordura e o condicionamento cardiovascular sejam eficazes. Os resultados 
demonstram os benefícios que a utilização da tecnologia voltada para a saúde proporciona para as
pessoas, como facilidade de interação e segurança. A aplicação emite um alerta, caso alguma pessoa
ultrapasse o limite máximo da zona de treinamento, evitando risco à saúde. Este trabalho ratifica a 
integração de um conjunto de recursos tecnológicos para auxiliar as pessoas de terceira idade, na 
prática de atividades físicas, e provê um mecanismo de monitoramento à essas pessoas durante suas
atividades, visando evitar que os seus limites fisiológicos sejam excedidos, evitando riscos à saúde.
É bem verdade que é de suma importância a prática de atividades físicas para manter uma boa saúde
e longevidade, porém, a diferença do nível de atividade física considerada vigorosa para um idoso
não pode ser o mesmo que para um adulto saudável.         
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VII WEBDESIGN FIPP FESTIVAL (WEBFIF) 
 

SILVIO ANTONIO CARRO
CÁSSIA ALVES PEREGO

EDUARDO HENRIQUE RIZO
ROGÉRIO MARCUS ALESSI

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO
MOACIR DEL TREJO

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

FERNANDA YUMI TSUJIGUCHI
EMERSON SILAS DÓRIA

ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA
CLAUDIO LUIS SITOLINO

ROBSON QUINTILIO
HAROLDO CESAR ALESSI

O WebFIF é um evento anual que visa valorizar a criatividade do design e da usabilidade na criação
de interfaces Web por meio de um concurso. O concurso denominado de festival é lançado durante
a INFOESTE, evento promovido e realizado pela FIPP -Faculdade de Informática de Presidente 
Prudente com o apoio da UNOESTE e propõe o desenvolvimento do lay-out e do projeto de 
navegação de um sistema Web com tema pré-estabelecido. Os temas são únicos para cada versão do
WebFIF. O evento tem a proposta de estimular a criatividade usando a competição entre equipes
formadas por estudantes universitários dos cursos da Faculdade de Informática de Presidente
Prudente. As equipes experimentam uma situação do mundo real, simulando problemas e desafios
de um trabalho em grupo, onde o tempo e a concorrência são elementos bastante presentes . Na
sétima edição do WebFIF, houve a inscrição de 14 equipes com até três integrantes cada uma e a
participação efetiva de 13 equipes.   O tema escolhido para este ano foi "Museu de Informática da 
FIPP". A proposta foi desenvolver um website para divulgar o Museu de Informática da FIPP,
incluindo o seu acervo material, digital e outros tópicos de livre escolha. Cada equipe teve que
apresentar uma proposta para a home page, um modelo padrão para uma das páginas secundárias e 
uma splash page (página de apresentação). O tema foi lançado uma semana antes do início da
INFOESTE, havendo assim, prazo hábil para que as equipes pudessem visitar o local para coleta de
materiais e reconhecimento do contexto do tema. O processo de avaliação dos trabalhos envolveu
duas fases: a avaliação técnica, realizada em conjunto por 3 avaliadores, onde foram verificados
problemas de compatibilidade, navegabilidade e adequação correta dos recursos multimídia. Essa 
fase foi classificadora e somente cinco trabalhos foram aprovados e submetidos à segunda fase:
avaliação de conteúdo. A avaliação de conteúdo, mais subjetiva, foi realizada por 11 convidados
com experiência na área de design e desenvolvimento de websites, nessa avaliação, o design foi o 
principal elemento a ser verificado.  No WebFIF podemos destacar principalmente dois pontos
positivos, cada qual favorecendo um público diferente: a Faculdade de Informática de Presidente
Prudente (FIPP) e a comissão organizadora do evento pela difusão e repercussão de uma iniciativa
que a cada ano ganha mais força e as equipes que tiveram chances de experimentar, trocar
experiências, divulgar seus trabalhos e enriquecer o portfólio de cada participante.          
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VISITA ACADÊMICA: DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA FACULDADE DE INFORMÁTICA 
DA UNOESTE À COMUNIDADE ESTUDANTIL ATRAVÉS DO PROJETO ROBÓTICA NAS 

ESCOLAS  
 

MOACIR DEL TREJO
EMERSON SILAS DÓRIA

HAROLDO CESAR ALESSI
SILMARA ANDRESSA BULHÕES DA SILVA

O crescente uso e a rápida evolução da informática, uma das áreas do conhecimento mais
promissoras da atualidade, é uma realidade irreversível. Faz-se necessária a divulgação das 
constantes inovações tecnológicas aos estudantes do ensino médio.  Os objetivos são: organizar e 
sistematizar conjunto de tarefas práticas para ser utilizado por leigos em informática, com a
utilização de kits de robótica. Proporcionar à comunidade estudantil de Presidente Prudente e região
a oportunidade de conhecer as profissões da área de Computação e Informática bem como os cursos
de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Gestão da TI, Tecnologia em 
Redes de Computadores e Tecnologia em Sistemas para Internet. A atividade visa também divulgar
as novas tecnologias, aplicações e as diversas atuações dos profissionais da área de Computação e
Informática. São realizadas visitas, palestras e encontros entre coordenadores de ensino da 
Faculdade de Informática da Unoeste e alunos do Ensino Médio nas próprias escolas e/ou na
participação dos alunos no Projeto “E Agora José” realizado pelo curso de Psicologia da Unoeste. O
projeto prevê a organização e sistematização de um conjunto de tarefas práticas (exercícios) para
serem utilizados por leigos em informática em capacitações específicas, utilizando kits de robótica.
Por meio dessas tarefas alunos do ensino médio e aos interessados pelo tema poderão realizar 
tarefas básicas de configuração, programação e utilização de robôs, contribuindo para despertar o
interesse pela área de Computação e Informática ainda na fase de formação básica.   Até o 
momento, o projeto atendeu 68 alunos de 4 instituições de ensino, com previsão de atendimento de 
mais 20 alunos de 2 instituições até outubro/2012. As Instituições são da cidade de Presidente
Prudente e região. Espera-se que os alunos envolvidos conheçam mais sobre a área de computação e
especificamente, a área de robótica. Além disso, despertem para as possibilidades profissionais da
área, pois a maioria deles não tem oportunidade de conhecer mais sobre cada curso da área de
computação e informática, o que leva, muitas vezes, a escolhas erradas no processo seletivo e como 
consequência, à desistência/abandono do curso.         
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE FILTRAGEM PARA GERAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS 
DE TERRENO A PARTIR DE UMA GRADE REGULAR RETANGULAR DE DADOS LASER

 
WALLACE FELIPE FRANCISCO CARDOSO

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Representações dos ambientes geográficos, recentemente modelos digitais, têm-se como um 
relevante item para as ciências exatas e da terra. Trata-se de um estudo antigo, que transcendeu das 
maquetes artesanais para os modelos tridimensionais gerados por computador. A obtenção de dados
LASER pode ser obtida de algumas formas, destacando a dos sistemas aerotransportados. O 
resultado de uma varredura consiste em uma nuvem de pontos com coordenadas X, Y, Z,
representando a elevação da superfície da Terra. A busca por métodos ágeis na obtenção e
tratamento dos dados, na cartografia, tem ganhado destaque nos últimos longos anos de pesquisa. É 
inquestionável que alguns métodos manuais com mapeamento em campo feito por uma equipe
trazem resultados muito próximos dos reais, entretanto isso é realizado em espaços pequenos e para
regiões grandes o tempo necessário é relativamente grande. Por esse motivo justifica-se a utilização 
de métodos automáticos por meio de sistemas computacionais. Os métodos automáticos, mesmo
quando executados, muitas vezes necessitam de uma validação posterior que dê manutenção no
resultado final. O fato disto acontecer deve-se à complexidade existente nas áreas de interesse, seja
por laser ou imagem de alta resolução. Em ambos os casos, os métodos desenvolvidos tem de se
preocupar com as imperfeições dos dados obtidos e às dificuldades de manipulação dos mesmos no 
nível de informação. É por isso que à medida que pesquisas são feitas, problemas são resolvidos
gradativamente, contribuindo cada vez mais com o acervo científico. Elaborar a combinação de um
método ótimo para resolução do problema, servindo de modelo semiautomático confiável, serve de 
meta útil para as pesquisas da cartografia. Sendo assim, torna-se desafiador encontrar tais técnicas 
que satisfaçam os requisitos do problema, devido à importância e ao impacto que esta terá. O 
presente projeto tem por objetivo analisar métodos de filtragem, conhecidos na literatura, aplicados
em um conjunto de dados reais de um Modelo Digital de Superfície para obtenção de um Modelo
Digital de Terreno. Este resultado será possível por meio de uma ferramenta computacional, a ser 
desenvolvida como resultado deste projeto, a qual deve realizar a filtragem em dados obtidos a
partir de varredura a laser. Foram utilizados alguns arquivos para experimentação. Alguns sítios da
internet disponibilizam de arquivos no formato LAS (de LASer), aprovado pela “American Society
of Photogrammetry and Remote Sensing” para troca de dados laser. Além dos arquivos no formato
LAS, um arquivo com dados laser foi utilizado. Tanto o formato LAS quanto qualquer outro
formato devem se equivaler nos atributos de coordenadas X, Y, Z e intensidade de retorno do pulso.
A presente pesquisa tomou o arquivo LAS como parte do projeto. Utilizou-se também da linguagem 
de programação C# da Microsoft e do Kit de Desenvolvimento de Sofware DirectX. Inicialmente, a 
ferramenta LASTools serviu de diretriz inicial para a pesquisa.            
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CODIFICAÇÃO DE UM CONJUNTO DE COMPONENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PADRÕES DE PROJETOS GOF  

 
BRUNA MENEZES VIEIRA DE SOUZA

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI
EMERSON SILAS DÓRIA

Organizações que buscam qualidade e agilidade em seu processo de desenvolvimento de software
necessitam inserir em seu processo de desenvolvimento formas de reuso. Uma das formas de reuso
de soluções já desenvolvidas para um problema de software é a utilização de padrões de projeto de
software. Padrões de projeto são descrições de objetos e classes comunicantes que precisam ser 
personalizadas para resolver um problema geral de projeto num contexto particular. Muitos dos
padrões visam facilitar o reuso de módulos do software. O esforço gasto na fase de projeto é
compensado pelos ganhos em flexibilidade e reuso. Diante deste fato, os padrões de software devem 
ser considerados e aplicados durante o desenvolvimento de produtos de software com a finalidade
de proporcionar soluções reutilizáveis para um determinado problema diminuindo o custo e
aumentando produtividade e qualidade. Embora a indústria de software esteja alcançando o sucesso
de maneira significativa ao longo dos anos, a aplicação de padrões de projeto no desenvolvimento
de software ainda tem sido pouco explorada, proporcionando uma alternativa relevante para
pesquisas. O grande motivo de padrões de projeto ser pouco explorados no mercado é a falta de
ferramentas que auxiliem no entendimento e aplicação correta destes padrões. Neste contexto, o 
objetivo do projeto é realizar um estudo sobre os padrões de projeto orientados a objetos com o 
intuito de codificar um componente que facilite a aplicação de padrão de projetos no
desenvolvimento de sistemas. O componente fornecerá um template do padrão ao gerar código-
fonte. A pesquisa proposta por este projeto está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do 
curso de bacharelado em ciência da computação da Faculdade de Informática de Presidente
Prudente. O projeto será desenvolvido utilizando os laboratórios da Faculdade de Informática de
Presidente Prudente, bem como os livros do acervo bibliográfico da Universidade do Oeste Paulista
e demais materiais disponíveis na internet. As duas primeiras fases do projeto consistiram em
realizar um estudo bibliográfico sobre os padrões de projeto e a codificação de um protótipo
contendo alguns padrões de projeto aplicados em um estudo de caso simulado com a finalidade de
validar os conhecimentos adquiridos e, posteriormente, a publicação no ENEPE dos resultados
parciais obtidos. Seguindo o desenvolvimento do projeto, será realizado o desenvolvimento do 
componente na forma de plugin a ser utilizado com linguagens de programação Java. O plugin será
disponibilizado sobre a licença GPL para uso em empresa de desenvolvimento com o intuito de
realizar um fase de análise qualitativa por intermédio de relatórios disponibilizados juntamente com
a ferramenta. A tabulação e conclusão da análise é proposta como trabalho futuro juntamente com a
codificação de novos padrões.            
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. 

 
JOÃO RODOLFO BRAMBILLA

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

A Realidade Aumentada (RA) é uma poderosa tecnologia de interface com o usuário, que combina
o ambiente real percebido pelo usuário com elementos virtuais gerados em tempo real promovendo
a imersão e interação do usuário com modelos 3-D. Por meio de câmeras, marcadores de papel e 
técnicas de visão computacional, esta modalidade captura a cena real, onde se encontram os
marcadores, reconhece a estrutura constante nos mesmos e insere o modelo virtual correspondente
na cena real, que pode ser visualizada por monitores, HMD’s ou algum sistema de projeção. O 
usuário vê a informação eletrônica no próprio local, ancorada ao mundo físico e com possibilidade
de interagir e modificar esta camada virtual. Nos últimos anos, os dispositivos móveis vêm se
popularizando por meio dos telefones celulares, que estão sendo desenvolvidos da mesma forma
que os computadores pessoais portáteis, com câmeras integradas de melhor resolução,
processadores mais rápidos e potentes, telas de cor sensíveis ao tato, interfaces de comunicação sem
fio, receptores GPS, sensores integrados, unidades de armazenamento com grande capacidades e
removíveis e processadores gráficos 3D dedicados. Mas, apesar da evolução dos dispositivos
móveis e da popularidade das aplicações de Realidade Aumentada, a busca por tecnologias que 
integrem esses dois mundos ainda são escassas, o que dificulta o desenvolvimento de aplicações de
Realidade Aumentada nestes tipos de dispositivos. Atrelado a isso, ainda está a dificuldade na
construção das aplicações de RA, pois o uso de programação ainda cria uma grande dependência de 
um programador, já que a maioria dos usuários não possui esse conhecimento. Diante disso, o
presente projeto se justifica na importância da disponibilização de uma ferramenta que possibilite
ao usuário criar a sua própria aplicação de RA em dispositivos móveis, liberando o usuário de ter
um grande conhecimento tanto na área de programação, quanto da ferramenta (biblioteca) que trata
de dar funcionalidade ao ambiente em Realidade Aumentada.  O objetivo deste projeto é estudar, 
implementar e implantar e uma ferramenta que possibilite o desenvolvimento de aplicações de
Realidade Aumentada em dispositivos móveis com sistema operacional ANDROID. Este projeto 
utilizará uma metodologia qualitativa visando explorar e descrever o processo de análise e 
desenvolvimento de um aplicativo de Realidade Aumentada em dispositivos com sistema
operacional Android. O projeto será realizado nas dependências da Faculdade de Informática de
Presidente Prudente (FIPP), onde serão utilizados diversos materiais disponíveis da faculdade:
linguagem de programação Java com o ambiente de programação Eclipse, biblioteca AndAR e
material bibliográfico. Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente será realizada uma revisão
bibliográfica, seguindo da implementação do protótipo para realização de testes e coleta de
resultados.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM FRAMEWORK EM ANDROID PARA O MONITORAMENTO 
DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 
SILVIO ANTONIO CARRO

BRUNA MOLINA DE OLIVEIRA

Android é uma plataforma open source voltada para o desenvolvimento de aplicativos para
dispositivos móveis. Inicialmente desenvolvida pela Google e atualmente é mantida pela Open 
Handset Alliance (OHA). O Android SDK é o kit de desenvolvimento que disponibiliza as
ferramentas e APIs necessárias para o desenvolvimento das aplicações utilizando a linguagem Java.
O kit de desenvolvimento do Android oferece suporte a vários ambientes de desenvolvimento
integrado (IDE), como o Eclipse e o Motodev, é gratuito e pode ser utilizado em diferentes
plataformas, como Windows, Mac OS X e Linux. Com a proliferação e consequente popularização
dos dispositivos móveis, em especial tablets e smartphones, torna-se necessário prover mecanismos 
de segurança e monitoramento para tais dispositivos, pois são frequentemente objetos visados em
roubos e violações. No mercado já existem vários aplicativos com essa finalidade dentre eles: o 
Avast! Mobile Security, que além de fornecer bloqueio do telefone, rastreamento por GPS, limpeza
de dados é uma ferramenta gratuita. O Anti Furto Droid Free que também é um aplicativo gratuito
onde a principal diferença em relação o Avast! Mobile Security é a proteção anti-troca do cartão 
SIM. Há também o PhoneLocator Pro com todas as funcionalidades dos anteriores e ainda grava
áudio, porem é pago. Diante dos produtos existentes, o aplicativo proposto possui o diferencial de
fornecer uma biblioteca (framework) pronta para implementações específicas, além de oferecer um
aplicativo final com todas as funcionalidades do framework implementadas. O objetivo do projeto é 
propor o desenvolvimento de uma aplicação com características que amenizam os efeitos de 
eventuais roubos e violações ocorridos em um dispositivel móvel.  De modo superficial, a aplicação 
realizará o monitoramento do dispositivo através do GPS e quando solicitado serão realizados
alguns procedimentos, tais como: envios de mensagens de textos, alertas sonoros, bloqueio do 
aparelho por senha, disparo de fotos e a limpeza automática de arquivos pessoais. Os procedimentos
poderão ser realizados via sistema Web e por SMS. O projeto terá início com uma pesquisa sobre a
plataforma Android, bem como um conjunto de bibliotecas que será utilizadas no desenvolvimento
do framework: GPS, câmera e apis de baixo nível.Serão realizados protótipos para experimentar
cada funcionalidade desenvolvida.As funcionalidades serão modeladas em classes e documentadas 
para serem futuramente distribuídas.Um aplicativo completo será desenvolvido para integrar as
funcionalidades. O projeto será desenvolvido na Faculdade de Informática de Presidente Prudente
(FIPP) que disponibiliza a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do projeto proposto. 
Serão utilizados livros disponíveis na biblioteca e materiais disponíveis na Internet.            
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA BASEADO EM CONHECIMENTO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE UM MANUAL DE MELHORES PRÁTICAS (BOOK KNOWLEDGE)

 
LORENA VALQUIRIA SERRAGLIO

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI

Com os avanços tecnológicos houve um aumento significativo de mercado com ciclos produtivos 
curtos, exigindo flexibilidade e adaptação sobre o ambiente de atuação. Em grandes empresas, a
necessidade dessa reutilização e partilha está se tornando cada vez mais necessária. Com isso, há
um grande esforço para que essas informações sejam armazenadas e apresentadas ao usuário final
de forma correta, para que o mesmo possa ter acesso às informações de forma rápida e mais precisa
possível. Para a representação do conhecimento, utilizam-se metodologias que auxiliam essa 
representação. Como exemplo de metodologia, temos as ontologias, que são divididas para se
adequarem a cada tipo de problema. Pode-se citar da mesma forma, uma ontologia classificada
como ontologia de domínio, que oferece suporte para construção de mecanismos mais inteligentes 
requeridos por ambientes de busca iterativo. Em diversas indústrias, empresas e fábricas, há um
conhecimento que necessita ser compartilhado internamente para a solução de problemas. Durante a
fabricação de aeronaves, por exemplo, especialistas se deparam a todo o momento com problemas
que levam tempo para serem resolvido. Normalmente esses problemas são repetidos constantemente
em diferentes projetos, causando perca de tempo ao tentar resolver problemas já detectados e
resolvidos em projetos anteriores. Este projeto tem como principal objetivo auxiliar uma empresa
no ramo de aeronáutica na construção de um sistema baseado em conhecimento. Este aplicativo
realizará a obtenção e exposição conhecimento de forma a facilitar a resolução de problemas que 
ocorrem durante a fabricação de seus produtos (aviões).Tal conhecimento apenas será
acessado/utilizado de acordo com as regras da empresa, para que não haja qualquer tipo de
transtorno. Parte do conhecimento de uma empresa pode se encontrar em um funcionário que 
acumulou esse conhecimento no decorrer do tempo em que o mesmo trabalhou nela. Porém, quando
esse funcionário se desliga da mesma, perde-se muito tempo na tentativa de recuperar ou passar
para outros o mesmo conhecimento. Dessa forma, este projeto auxiliará para que tal problema seja 
minimizado por meio da criação e estruturação de um Sistema Baseado em Conhecimento para as
melhores práticas dentro da empresa. Será utilizado um computador pessoal com acesso à internet
para ser efetuada as devidas consultas, infraestrutura de rede e softwares. Também, serão utilizados
os computadores dos laboratórios de informática da FIPP - Faculdade de Informática de Presidente 
Prudente.            
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO HTML5 PARA A IMPORTAÇÃO E 
EXECUÇÃO DE APLICAÇÕES INTERATIVAS DE REALIDADE VIRTUAL 

 
GUALTHER HUGO ARAGÃO

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA

A Internet, até a década de 1980, era usada para troca de emails e transferências de arquivos até que
Tim Berners-Lee propôs o protocolo HTTP para a transferência de hipertextos e, juntamente com
ele, a linguagem HTML (Hypertext Markup Language) para a formatação permitindo, assim, 
apenas a criação de páginas simples contendo poucos recursos para a interação do usuário. Com o
passar dos anos, surgiram novas linguagens, como a VRML (Linguagem de Modelagem de
Realidade Virtual), que permitiu a criação de aplicações 3D de Realidade Virtual (RV) na Web.
Contudo, estas aplicações eram um tanto deficientes, em comparação ao modelo utilizado para
desenvolver páginas em HTML. Com a evolução dos softwares de desenho vetorial e o surgimento
da Linguagem Javascript, foi possível construir aplicações na web mais interativas; em paralelo, a
Adobe desenvolvia a Flash, uma plataforma que permitia a criação de conteúdos interativos na web,
baseada na linguagem Action Script. Apesar desta facilidade de criação, a plataforma Flash não é 
compatível com muitas outras plataformas, como o iOS da Apple. Neste cenário de
incompatibilidade e com uma grande falta de padronização na Web, um grupo de empresas e
desenvolvedores iniciaram o desenvolvimento de uma nova versão para a linguagem HTML, a 
versão 5, que possibilita o desenvolvimento de uma imensa gama de aplicações, incluindo as em
3D, que são essenciais para RV. Além dos recursos 3D disponíveis na HTML5, para se desenvolver
aplicações 3D na web deve-se, ainda, ter um bom conhecimento sobre a linguagem e criar muitas
coisas “à mão”, pois existem poucos módulos prontos, o que torna complexa a criação de aplicações
por leigos e desenvolvedores iniciantes. Diante disso, este projeto se justifica no sentido de facilitar 
o uso do HTML5 para o desenvolvimento de aplicações de RV, permitindo que qualquer usuário
possa criar sua aplicação de maneira simples e intuitiva. Portanto, o objetivo deste projeto é realizar 
um estudo das principais técnicas e funcionalidades da linguagem web HTML5 visando definir e 
implementar um conjunto de funções interativas (translação, rotação, escala, dentre outras), as quais
serão utilizadas no desenvolvimento de uma aplicação web que permitirá a importação e execução
de aplicações interativas de Realidade Virtual. O projeto será realizado nas dependências da 
Faculdade de Informática de Presidente Prudente, com o uso dos laboratórios existentes, das
linguagens HTML5 e Javascript, do Framework WebGL, do IDE Aptana Studio e de material
bibliográfico. Para o desenvolvimento, será escrita uma revisão bibliográfica em forma de
monografia, seguido do desenvolvimento do protótipo da aplicação no qual serão realizados testes.
Com base na análise da aplicação serão efetuadas as devidas correções para a versão final do 
projeto.            
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PARA A IMPORTAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA COM BASE NAS FUNCIONALIDADES 

INTERATIVAS DO SISTEMA OPERACIONAL ANDROID.  
 

ARTHUR ANSANELI MILANEZ
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

DIONE JONATHAN FERRARI

Devido ao avanço na tecnologia de hardware bem como o surgimento de sistemas operacionais de 
código aberto para dispositivos moveis como o Android, desenvolvido pela Google, está sendo
possível que qualquer pessoa com o conhecimento em programação possa utilizar seus recursos ou
ajudar a desenvolver novas ferramentas. Esta vantagem possibilitou que uma grande quantidade de 
fabricantes de dispositivos móveis utilizasse este sistema operacional. Associado a isso, tem-se a 
grande disseminação dos dispositivos móveis, como celulares e tablets, que estão contribuindo e
facilitando o relacionamento, a comunicação e a interação entre pessoas. Algumas áreas estão se
beneficiando dessa evolução como é o caso da Realidade Aumentada (RA) que é a sobreposição de
objetos e ambientes virtuais com o ambiente físico, através de algum dispositivo tecnológico. A RA 
está sendo empregado em diversas áreas, na forma de ensino/aprendizagem presencial ou a
distancia ou até mesmo entretenimento, modificando o usuário, pois este não é mais um simples
receptor de informação, ele interagem com ela, podendo até receber feedback. O uso da RA deverá 
ter grande impacto no relacionamento das pessoas, pois facilita a formalização das idéias, por meio
de novas maneiras de visualizar, comunicar e interagir com pessoas e informação. Entretanto, o uso
ou criação de aplicações de RA em Dispositivos móveis é pequeno, pois exige um conhecimento
necessário de uma linguagem de programação, lógica de programação e estruturas de dados,
restringindo e prejudicando o desenvolvimento destas aplicações por pessoas que não tenham esse
conhecimento. Além disso, muitas das novas funcionalidades que estão disponíveis em dispositivos
móveis (touch screen, acelerômetro, GPS, movimentação, câmera, interface gráfica dentre outras) e
que poderiam ser utilizadas em aplicações de RA ainda não estão facilmente acessíveis, o que 
demanda um enorme conhecimento do sistema operacional bem como da sua programação.  Diante 
disso, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo das principais funções interativas
disponíveis no sistema operacional Android e utilizá-las no desenvolvimento de um aplicativo para 
a plataforma Android que permita a importação e a execução de aplicações interativas de Realidade
Aumentada em dispositivos móveis com Android. O projeto será realizado nas dependências da 
Faculdade de Informática de Presidente Prudente, fazendo uso dos laboratórios existentes, das
linguagens Objective C e Java, do IDE Eclipse e de material bibliográfico. Para o desenvolvimento
será escrita uma revisão bibliográfica em forma de monografia, seguido do desenvolvimento do 
protótipo da aplicação no qual serão realizados testes. Com base na analise serão efetuadas as
devidas correções para a versão final da aplicação.       Projeto PEIC registrado no CCPq (sem 
custo).     
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA COLABORATIVA PARA CRIAÇÃO DE 
DIAGRAMA DE CLASSES 

 
BRUNO EDUARDO NAKAHARA

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI
EMERSON SILAS DÓRIA

Novas abordagens de desenvolvimento de software estão surgindo a cada dia, atualmente, nota-se 
que projetos de software são realizados de modo incremental e na maioria das vezes por
desenvolvimento distribuído. Contudo, os artefatos produzidos pelos colaboradores devem ser 
integrados para formar um projeto de software completo. Neste tipo de desenvolvimento a
necessidade de ferramentas para desenvolvimento colaborativo e para o controle de versões de
artefatos de software torna-se extremamente necessárias. Atualmente, poucas ferramentas existem 
para a criação de modelos de software de forma colaborativa focando no desenvolvimento
distribuído de software. Contudo, estas ferramentas não possuem como agregado um suporte efetivo
a gestão da configuração de software objetivando o controle de versões dos artefatos
produzidos. Neste sentido o objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta, em JAVA para
Web, para o desenvolvimento de diagramas de classes da UML de forma colaborativa focando no
desenvolvimento distribuído de software. A ferramenta esta inserida em um projeto maior que visa
o desenvolvimento de ferramentas para modelagem colaborativa que serão integradas a uma
ferramenta de gestão da configuração de software. A ferramenta de gestão da configuração de 
software encontra-se em fase de desenvolvimento em outro projeto de graduação. A integração de
ambas as ferramentas e o desenvolvimento das demais ferramentas de modelagem será proposta de
projetos futuros. O projeto será desenvolvido utilizando os laboratórios da Faculdade de Informática 
de Presidente Prudente (FIPP), bem como os livros do acervo bibliográfico da Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste) e demais materiais disponíveis na internet. A primeira fase do projeto será
um levantamento bibliográfico sobre linha de produto de software, desenvolvimento em JAVA para
Web, gestão da configuração de software, ferramentas colaborativas disponíveis seus pontos fortes
e fragilidades. O levantamento bibliográfico irá compor a revisão bibliográfica do projeto e 
desenvolver o entendimento do projeto como um todo e suas partes. A segunda parte do projeto
constará com o desenvolvimento do protótipo da ferramenta proposta para verificação do
entendimento do problema pelo discente. Na sequencia será desenvolvida a ferramenta proposta, 
estando esta finalizada será realizada uma fase de simulação de uso da mesma em um ambiente de
desenvolvimento distribuído de software para analisar os pontos fortes e fragilidades da mesma
objetivando propostas de adequações. A fase final constará com o desenvolvimento do artigo para
publicação da pesquisa desenvolvida e a apresentação do em eventos.            
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA APOIO AO ENSINO DE MÉTRICAS 
DE SOFTWARE ORIENTADA A OBJETOS  

 
CLAUDEMIR FERNANDES

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI
CÁSSIA ALVES PEREGO

Ao iniciar o processo de desenvolvimento de um produto de software deve-se realizar o 
planejamento do projeto a ser desenvolvido facilitando o gerenciamento de projetos e o acordo com
o cliente quanto a prazos e custo de desenvolvimento. Neste sentido métricas de software são
utilizadas no gerenciamento de projetos de software para auxiliar nas estimativas de tempo, esforço
e custo envolvidas no projeto. As métricas orientadas a objetos utilizam-se da descrição de cenários 
de uso de um sistema para quantificar o esforço a ser utilizado para o desenvolvimento do sistema. 
São duas as métricas orientadas a objetos: pontos por caso de uso e pontos por tamanho de caso de
uso. O ensino de métricas atualmente é realizado de forma manual ocasionando desmotivação e
perca de tempo e recursos. O objetivo do projeto é a realização de uma pesquisa abrangente sobre o 
processo de aplicação de métricas orientadas a objetos, bem como o desenvolvimento de uma
ferramenta que automatize este processo. Como o objetivo do projeto é a utilização da ferramenta
como objeto de ensino-aprendizagem nas disciplinas de gerenciamento de projetos, oferecidas na
Faculdade de Informática de Presidente Prudente, a mesma deve ser intuitiva e apresentar conceitos
e exemplos de aplicações da métrica por intermédio de ajudas on-line. Na primeira fase será 
realizado um levantamento bibliográfico em obras disponíveis na biblioteca da universidade e on-
line sobre métricas de software orientadas a objetos proporcionado o embasamento teórico
necessário para a segunda fase do projeto e o protótipo da ferramenta. Na segunda fase do projeto 
será realizada a modelagem do banco de dados da ferramenta e o desenvolvimento da ferramenta
que automatize as entradas de dados para as contagens e realize a automatização do processo de
cálculos. Para o desenvolvimento da ferramenta será utilizado à linguagem de programação PHP e
banco de dados SQL Server, ambos sem custo para o projeto. Para finalizar o projeto será
documentado o trabalho desenvolvido por intermédio de artigo a ser publicado em revista ou
eventos pertinentes ao tema de pesquisa. Além do artigo deverá ser realizada a documentação da
ferramenta proposta para possíveis manutenções futuras seguindo a análise e projeto orientado a
objetos.            
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA APOIO AO ENSINO DE MÉTRICAS 
POR PONTOS DE FUNÇÃO 

 
ANDERSON ROBERTO DEIZEPE

CÁSSIA ALVES PEREGO
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI

As métricas de software são utilizadas no gerenciamento de projetos para auxiliar nas estimativas de
tempo, esforço e custo no desenvolvimento de um determinado projeto de software. São necessárias
informações de projetos anteriores para determinar e ajustar as estimativas para os projetos futuros 
(PRESSMAN, 2006). Para realizar as estimativas, devem ser considerados os tipos de orientação
utilizados durante o desenvolvimento, baseados em sua aplicação. Dentre as métricas orientadas à
função, a contagem de pontos por função é uma técnica utilizada para medir o tamanho do software
com a quantificação da funcionalidade do processamento da aplicação (NESMA, 2005).
Atualmente, o processo de contagem de pontos de função é realizado nas disciplinas de Prática e
Gerenciamento de Projetos de forma manual. Com a necessidade de automatizar este processo,
pretende-se, por intermédio deste trabalho, desenvolver uma ferramenta de apoio ao ensino de
métricas por pontos de função. A ferramenta a ser desenvolvida será utilizada no ensino de métricas 
nas disciplinas de Prática e Gerenciamento de Projetos dos cursos da Faculdade de Informática de
Presidente Prudente. Este estudo objetiva a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o
processo de aplicação de métricas orientadas a função, bem como o desenvolvimento de uma 
ferramenta que automatize este processo. A ferramenta terá a interface necessária para realizar a
entrada de dados da contagem das funções dos tipos dados e transação. Após a entrada de dados, a
ferramenta automatizará a parte das fórmulas para os cálculos dos pontos de função não ajustados.
O próximo passo será a interface de entrada de dados para a determinação do fator de ajuste, que
representa as particularidades do ambiente em que a aplicação se encontra. Com o fator de ajuste é 
possível calcular o número de pontos de função ajustados (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE,
2009). Será desenvolvida também uma funcionalidade de auxílio, no formato de help on-line, 
quanto ao conteúdo teórico aplicado pela utilização da ferramenta. Na primeira fase será realizado 
um levantamento bibliográfico em obras disponíveis na biblioteca da universidade e on-line sobre 
métricas de software orientadas a função. Este levantamento deve proporcionar ao aluno uma visão
geral sobre métricas e um entendimento sobre as etapas que devem ser seguidas, bem como as
fórmulas utilizadas durante a aplicação da métrica. Os resultados dos cálculos servem como
parâmetro para realizar estimativas de esforço, tempo e custo para projetos de software. Na segunda
fase do projeto será desenvolvida uma ferramenta que automatize as etapas de contagem de pontos
de função não ajustados, determinação do valor do fator de ajuste e cálculo do número de pontos de
função ajustados. Para o desenvolvimento da ferramenta será utilizada a linguagem de programação 
PHP e banco de dados MySQL, ambos sem custo para o projeto. Finalmente será desenvolvido um
artigo para submissão em eventos regionais.            
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DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE LOGOTIPOS 
 
LETICIA APARECIDA DE MOURA CAMELO

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Atualmente em sistemas móvel de mapeamento, as informações são obtidas com o uso de câmaras e 
com sistemas de navegação que são embarcados em veículos que trafegam pelas vias das cidades.
Uma função destes sistemas é o georreferenciamento de pontos de interesse, tais como lojas, bancos
etc. Esses pontos são reconhecidos e extraídos de imagens de maneira manual, automática ou 
semiautomática, e podem ser feitas em tempo real ou após o levantamento o processamento dos
dados em escritório. Porém, existem situações em que o trânsito de veículos não é permitido e o
georreferenciamento tem que ser feito de maneira manual. O enfoque principal deste trabalho é
oferecer uma alternativa para o georreferenciamento de pontos de interesse que possuam logotipos
bem definidos, como por exemplo, bancos, lojas e restaurantes, onde os sistemas móveis terrestres
de mapeamento não podem transitar. Esses estabelecimentos estariam em praças, calçadões, ruas
intransitáveis etc. A alternativa proposta para georreferenciar pontos de interesse de forma manual
sem o uso do sistema móvel de mapeamento, é a implementação de um aplicativo para dispositivo 
móvel (iPhone/iPad) dotado de câmara fotográfica e sistema de posicionamento global (GPS). Para
fazer o georreferenciamento de pontos de interesse, primeiramente o aplicativo fará a detecção e o
reconhecimento do logotipo desejado, sendo então capturada a posição de referência (latitude e
longitude) do estabelecimento.  O trabalho foi idealizado com a utilização do algoritmo SIFT (Scale
Invariant Feature Transform), criado por David Lowe, e o algoritmo RANSAC, durante a fase de
detecção e reconhecimento de logotipos. SIFT é um algoritmo que encontra pontos fundamentais na
imagem, chamados de pontos chave (keypoints) atribuindo a cada um deles descritores. O algoritmo
RANSAC é utilizado para encontrar os pontos de real correspondência entre duas imagens. O 
aplicativo está sendo desenvolvido para ser executado em dispositivos móveis com iOS, utilizando
a biblioteca de Visão Computacional OpenCV para os algoritmos de tratamento de imagens. O iOS
é um sistema operacional móvel da Apple para os dispositivos iPhone, iPad etc. O OpenCV é uma
biblioteca desenvolvida pela Intel Corporation, que implementa uma variedade de recursos para
tratamento e manipulação de imagens. Os resultados preliminares mostram a eficiência do
algoritmo SIFT para o reconhecimento de logotipos, mas como já é de conhecimento na literatura,
despende de um certo tempo de processamento. Experimentos também estão sendo realizados com
o algoritmo SURF (Speeded Up Robust Features), que também está se mostrando adequado para 
esta atividade.             
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DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE OBJETOS EM IMAGENS UTILIZANDO 
ALGORITMOS DE EXTRAÇÃO DE PONTOS CHAVE. 

 
LEONARDO ALMEIDA RODRIGUES

FRANCISCO ASSIS DA SILVA

O processamento de imagens nos dias de hoje, vem sendo de grande utilidade para muitas ciências
no mundo. O processamento, o tratamento, o reconhecimento de imagens, padrões, entre outros, 
estão sendo aplicados nas mais inúmeras tarefas dessas ciências. A detecção e o reconhecimento de
objetos em imagens têm sido usados em muitas tecnologias e o estudo dessas tecnologias de Visão
Computacional de detecção tem avançado devido às inovações apresentadas pelas tecnologias de 
capturas de imagens. A detecção de rostos por câmeras pessoais é uma destas tecnologias de
detecção. Tem-se hoje uma enorme gama de trabalho para essa área, e com o avanço dessas
tecnologias, o que há um tempo atrás eram coisas de ficção, hoje já são realidades. Neste contexto,
este trabalho propõe um estudo comparativo dos algoritmos descritores de pontos chave SIFT,
SURF, PCA-SIFT e HARRIS-SIFT, para a detecção e reconhecimento de objetos em imagens
digitais. Esses algoritmos serão experimentados para a detecção e reconhecimento de diferentes
tipos de objetos, e serão medidos o desempenho e a precisão no reconhecimento. Os algoritmos
PCA-SIFT e HARRIS-SIFT deverão ser implementados antes de sua experimentação, já que não é 
comumente encontrado nos sitos da Web. Espera-se concluir com essa investigação, encontrar quais 
situações os algoritmos são mais adequados e quais situações eles não apresentam bons
resultados. Neste contexto, este trabalho propõe um estudo comparativo dos algoritmos de extração 
de pontos chave SIFT (Scale Invariant Feature Transform), SURF (Speeded Up Robust Features),
PCA-SIFT (Principal Component Analysus Scale Invriant Feature Transform) e HARRIS-SIFT, 
para a detecção e reconhecimento de objetos em imagens digitais. No início deste trabalho de 
pesquisa será feito um levantamento na literatura, buscando informações a respeito dos seus
descritores, desempenho, aplicações e modos de execução. Serão investigados os algoritmos SIFT e
SURF, que são, segundo a literatura, os algoritmos mais utilizados para extração de pontos chave
característicos. Também serão investigados duas variações do algoritmo SIFT, o PCA-SIFT e o 
HARRIS-SIFT, que deverão ser implementados, pois ainda não há conhecimento da
disponibilização dos seus códigos fontes na Web. A biblioteca de Visão Computacional OpenCV
(BRADSKI, KAEBLER, 2008) também será objeto de estudo, uma vez que os algoritmos SIFT e
SURF são implementados utilizando esse recurso. Esses algoritmos serão experimentados para a 
detecção e reconhecimento de diferentes tipos de objetos, e serão medidos o desempenho e a
precisão no reconhecimento. Os algoritmos PCA-SIFT e o algoritmo HARRIS-SIFT, que é a 
combinação do detector de cantos Harris convencional com o descritor SIFT, deverão ser 
implementados antes de sua experimentação, já que não é comumente encontrado na Web. Espera-
se concluir com essa investigação, encontrar quais situações os algoritmos são mais adequados e
quais situações eles não apresentam bons resultados.            
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE FERRAMENTAS DE TESTE DE SOFTWARE 
FUNCIONAL 

 
ANDRÉ JUN TSUKAMOTO

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI
EMERSON SILAS DÓRIA

Organizações que buscam qualidade em seu processo de desenvolvimento de software e produtos,
assim como, a comprovação de qualidade por intermédio de certificações, necessitam realizar as
atividades da garantia da qualidade de software. Uma das atividades da garantia da qualidade de
software é o teste de software onde o objetivo é analisar o comportamento do software dados as
entradas e as saídas produzidas. Quando a saída produzida e esperada é diferente indica que o
sistema possui um defeito. Atualmente, na região do Oeste Paulista as empresas de
desenvolvimento de software organizaram-se em torno de um Arranjo Produtivo Local (APL) de
Software. Dentre os objetivos do APL de Software, a obtenção de certificações de qualidade de 
processo e produto de software, pelas empresas constituintes, apresenta-se como uma das principais 
atividades a serem realizadas nos próximos anos. Portanto, o objetivo deste projeto é estudar os 
conceitos de teste de software funcional e realizar um levantamento das características presentes nas
ferramentas de teste de software disponíveis no mercado. A análise deverá categorizar as
ferramentas quanto à completitude do processo de teste de software, custo de aquisição, facilidade
de uso, eficiência, suporte a várias linguagens de programação e integração com diversos sistemas
gerenciadores de banco de dados, teste de aplicações web e desktop. A conclusão desse processo
possibilitará a redação de um documento descrevendo as características das ferramentas estudadas 
que possibilitará o direcionamento das ações para a constituição de um laboratório de teste de
software para o APL. O projeto será desenvolvido utilizando os laboratórios da Faculdade de
Informática de Presidente Prudente, bem como os livros do acervo bibliográfico da Unoeste e 
demais materiais disponíveis na internet. Quanto às ferramentas a serem analisadas, o discente
deverá realizar o contato com os fabricantes para verificar a possibilidade de uso sem custos e com
prazo de utilização que perdure todo o projeto. Em caso da não disponibilização por parte do
fabricante será utilizada a versão trial da ferramenta. A primeira fase do projeto consistirá em
realizar um estudo sobre teste de software funcional e seus critérios e desenvolver o estudo de caso 
a ser utilizado nas simulações. A segunda fase do projeto deverá realizar um levantamento das
ferramentas de software disponíveis no mercado e suas características. Após a seleção das
ferramentas as mesmas deverão ser utilizadas aplicando-as no estudo de caso proposto e analisando 
os pontos fortes e as fragilidades das mesmas. O projeto finalizará com a documentação das
informações obtidas que ficará disponível para utilização do APL.            
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IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO POR MEIO DE IMAGENS DIGITAIS 
 

KAIO HENRIQUE VICK FERNANDES
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

Com a evolução da imagem digital, a manipulação do digital se tornou muito freqüente no dia a dia,
a utilização de sistemas de reconhecimento de faces, a localização de objetos em imagens de satélite
e sistemas de visão computacional vem sendo muito comuns no cotidiano das pessoas, porém para 
realizar a localização de objetos/faces em uma imagem digital é necessário um processo de
segmentação, ou seja, dividir uma imagem digital em múltiplas regiões que são conjuntos de pixels,
que tem por objetivo mudar a representação para facilitar sua análise. Muitos algoritmos com essa
finalidade já foram desenvolvidos e aprimorados, cada algoritmo com uma finalidade, vantagens e
desvantagens específicas. A identificação de objetos (placas de trânsito) dentro de uma imagem
digital pode fornecer informações importantes para o usuário, no entanto tal procedimento
dependendo do tipo de abordagem utilizada para sua identificação pode causar sérios problemas
para o mundo que vivemos, pois a necessidade de se obter uma resposta “imediata” se torna cada 
vez mais importante. Um dos algoritmos a ser estudado é do Viola e Jones (2001), pois o mesmo
possui um diferencial dos demais, pois é baseado em características ao invés da magnitude dos
pixels, o que já garante um desempenho muito maior em relação aos demais que se baseiam em 
análise de pixels, no entanto, o algoritmo apresenta limitações quanto às resoluções de imagens que
podem ser processadas em tempo real e ao número de objetos que podem ser buscados
simultaneamente. O objetivo principal deste trabalho é propor uma metodologia e implementar uma
ferramenta para identificação de placas de trânsito com maior qualidade e velocidade, independente
de sua forma, por meio da análise de imagens digitais coloridas. Inicialmente será feito um 
levantamento amplo na literatura para obtenção de conhecimentos a respeito das técnicas e
metodologias pelos algoritmos de identificação de objetos, em específico, o algoritmo de Viola e
Jones. Em outro momento será estudada a biblioteca Open-CV. Pois os recursos dessa biblioteca 
serão utilizados para facilitar o desenvolvimento de uma aplicação para detecção e reconhecimento
de placas rodoviárias em imagens digitais. Após os levantamentos e estudos deverá ser
implementado o aplicativo utilizando o algoritmo de Viola e Jones, entre outros algoritmos de 
segmentação juntamente com a biblioteca Open-CV na plataforma desktop. Diversos experimentos 
deverão ser realizados durante e após o desenvolvimento da aplicação para que se consiga um bom
resultado e uma boa relevância no trabalho.            
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROTÓTIPO PARA MINERAÇÃO DE DADOS NA WEB  
 

LEONARDO BORRI CADETE
AGLAÊ PEREIRA ZAUPA

Hoje em dia, os meios de comunicação nos induzem a todo o momento conectar-se a web com 
frases padrões do tipo: "Quer saber mais? Acesse nosso site", essa e outras expressões tornaram-se 
comuns. A internet proporciona uma fácil e ágil globalização, nos permitindo receber informações
compartilhadas do outro lado do mundo, pela rede, em poucos minutos. Entretanto, quando
necessitamos encontrar algo, nos deparamos com uma gama de informações irrelevantes, das quais
dificultam a localização daquilo que realmente precisamos, tornando o processo de obtenção de
informações e conhecimento mais complexo. Sendo assim, muitas técnicas têm sido estudadas com
o objetivo de facilitar esse processo, entre elas a Mineração de Dados (ou Data Mining, em inglês), 
que é um conjunto de procedimentos e técnicas que extraem informações sobre um grande volume
de dados, a fim de se obter conhecimento. Geralmente, as técnicas de Mineração de Dados são
utilizadas em dados tabulados, contudo, existem maneiras de extrair informações tabuladas de 
conjuntos de dados estruturados de maneira diferente, como os da Web e seus conjuntos de links. 
Este projeto tem como objetivo elaborar um protótipo que faça a mineração de dados oriundos da
web, proporcionando mais agilidade na obtenção de informações e extração de conhecimentos. 
Para o desenvolvimento do projeto em questão, será realizado um levantamento bibliográfico sobre
mineração de dados, dados semi-estruturados, técnicas e estratégias para mineração, bem como
sobre ferramentas que possibilitam a mineração de dados na web. Esses assuntos servirão de
subsídio para a escrita da revisão bibliográfica. Posteriormente, aos estudos realizados, será
desenvolvida uma ferramenta, a qual tem por objetivo possibilitar a mineração de dados na web, 
utilizando as técnicas e estratégias que foram estudadas e serão definidas neste trabalho.            
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RECONHECIMENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS POR MEIO DE REDES NEURAIS
 

CLARIANE SILVA MENEZES
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

O reconhecimento de caracteres manuscritos tem sido alvo de inúmeras pesquisas, devido ao fato de 
sistemas existentes que se propõem a resolver esse problema ainda apresentarem falhas. Para que
seja feito o reconhecimento de caracteres, é necessário a utilização de métodos para pré-
processamento, classificação e pós-processamento. Na fase de pré-processamento é necessária a 
conversão do manuscrito para dados em binário (thresholding), remoção de ruídos, identificar as
regiões de interesse (segmentação) e a extração das características para serem enviadas para a fase 
de classificação (reconhecimento). Na fase de classificação, é realizado o mapeamento dos
caracteres codificados para seu formato em ASC II; e sua classificação pode ser feita tanto usando
métodos estruturais e baseados em regras quanto usando métodos estatísticos. E na fase de pós-
processamento, será usado o contexto de onde a palavra esta inserida, bem como o uso de
dicionários para verificar a corretude do reconhecimento. A necessidade de uma ferramenta que
reconheça e classifique corretamente os caracteres contidos em um manuscrito, possibilita a
extração de informações de um documento de forma automática, tornando o acesso ao seu conteúdo
mais rápido. E apesar de existirem inúmeras pesquisas na área, melhores resultados precisam ser
alcançados para tornar o reconhecimento de caracteres de manuscritos satisfatório. Além disso, as
tecnologias atuais ainda apresentam problemas na tarefa de reconhecimento, tornando necessárias
pesquisas que acrescentem melhorias no trabalho de reconhecer caracteres manuscritos. E o uso de 
uma abordagem com redes neurais, se apresenta como uma solução muito adequada no
reconhecimento de padrões, pois elas podem se adaptar para responder a um padrão específico
durante o seu aprendizado. O objetivo deste trabalho é a construção de um algoritmo para o 
reconhecimento de caracteres manuscritos de forma off-line, utilizando para isso Redes Neurais 
Artificiais (RNA’s). Será utilizado um comitê de redes neurais, uma rede para cada caractere, e ao
final uma rede será utilizada para validar as saídas das redes de cada caractere. Quando uma saída
for verdadeira, as outras serão descartadas, e o caractere será classificado para aquela
letra. Inicialmente, será feita uma revisão das pesquisas mais recentes na área e seus resultados.
Após, serão estudados a sequência de fases que antecedem o processo de reconhecimento dos
caracteres manuscritos; e os principais tipos de RNA’s, a fim de escolher a melhor técnica para
desenvolver o problema. A partir do tipo de RNA escolhido, uma pesquisa apronfudada sobre este 
será feita, devendo a partir daí, o problema ser codificado para um programa de computador, que
deverá processar os manuscritos e apresentar o resultado. A etapa final consistirá em documentar os
resultados e procedimentos na forma de um artigo, para apresentar as conclusões do trabalho.           
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RECONSTRUÇÃO DE OSSOS 3D A PATIR DE IMAGENS DE RAIO-X 
 

PAULO CÉSAR GOMES DE ALMEIDA
FRANCISCO ASSIS DA SILVA

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI
ALMIR OLIVETTE ARTERO

Atualmente existem equipamentos para se obter imagens 3D para auxiliar em cirurgias de
ortopedia, tais como tomografia computadorizada e ressonância magnética, porém, os métodos 
tradicionais apresentam custo muito elevado e grande consumo de trabalho e tempo para se obter o
resultado. Raio-X é uma técnica muito usada em hospitais, sendo de baixo custo e apresenta
resultados rápidos. Entretanto, formular diagnósticos a partir de Raios-X é uma atividade que tem 
uma grande possibilidade de apresentar falhas, pois a visualização do osso é feita no formato de
uma imagem 2D, o que não possibilita se ter a visão realística com profundidade a nível de
detalhes, como se poderia ter a partir de imagens 3D de tomografia e ressonância. Na literatura
encontram-se trabalhos que afirmam a existência de um grande interesse clínico por imagens
tridimensionais (3D), para entender, quantificar e prever a evolução e deformidades do osso, pois 
fornecem diagnósticos precisos para identificar patologias ou para planejamento cirúrgico. A
possibilidade de se ter um mecanismo com custo reduzido, financeiramente e computacionalmente,
com resultados mais rápidos e de certa forma satisfatórios, a fim de servir de instrumento de auxílio
em aplicações médicas, motivaram esse trabalho de pesquisa. Com um recurso desses, os médicos
poderiam detectar mais facilmente fraturas e traumas em ossos, visto que os Raios-X apresentam 
dificuldade na visualização. É importante ressaltar que o custo de tomografia computadorizada é
muito elevado e muitas vezes não está disponível em muitos hospitais.  Este trabalho apresenta uma 
metodologia para a construção de uma aplicação, que gera um modelo tridimensional do osso 
inferior da perna (tíbia) de um ser humano, a partir de imagens de Raio-X. Objetiva-se com o 
software, propiciar uma visualização para servir de auxílio em diversas aplicações médicas, como
no planejamento de cirurgias para médicos ortopedistas.  A alternativa adotada para se obter o 
modelo 3D é, a partir de um modelo de um osso clinicamente normal, deforma-lo à anatomia do 
osso do ser humano até corresponder às imagens de Raios-X. As imagens de Raio-X (uma frontal e 
duas laterais) da tíbia são digitalizadas e os dados extraídos são utilizados para deformar o modelo
3D já existente, até tomar a forma exata do osso do ser humano. Pretende-se com isso, gerar um 
osso na forma 3D com um computador pessoal sem grande esforço computacional e em pouco 
tempo, de forma a reproduzir satisfatoriamente o osso da tíbia, com um pequeno número de Raios-
X. Estão sendo investigados e experimentados os seguintes algoritmos para manipular imagens de
Raio-X e modelagem tridimensional: Algoritmo SQP (Sequential Quadratic Programming), usado 
para obter a diferença entre a entrada de imagens de Raio-X e do modelo 3D; Marching Cube 
Algorithm, usado para extrair dados volumétricos da superfície do osso; Algoritmo FFD
(Sederberg’s Free-form Deformation), utilizado para deformar objetos 3D.            
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SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS CAPTURAS NO SISTEMA RECOLIBRAS  
 

SILVIO ANTONIO CARRO
ARTUR JORDÃO LIMA CORREIA

ANDERSON AKIO GOHARA

No mundo, existe um número muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela
mental, física ou sensorial. Estas deficiências geralmente limitam as ações e atividades do cotidiano
destas pessoas. Até mesmo, a forma mais simples de comunicação - a fala - se torna complicada 
com pessoas com surdez. Durante séculos os deficientes auditivos ou surdos, se basearam na
comunicação com as demais pessoas através de dicas visuais. Conforme o crescimento da sociedade 
dos surdos as pessoas começaram a padronizar os sinais, construindo um vocabulário e gramática
ricos, que existem independentemente de qualquer outra língua e passam a utilizar esse recurso
como a forma principal de comunicação com a sociedade. Nesse contexto surgiu a idéia de 
desenvolver um aplicativo para auxiliar a comunicação entre pessoas com surdez e pessoas sem
experiências com a linguagem de sinais. A esse sistema deu se o nome de Recolibras. O Recolibras
foi desenvolvido durante um trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da
Computação da Unoeste e embora esteja em funcionamento, possui algumas falhas e alguns
módulos incompletos, os quais dão margens para futuras colaborações. Dentre algumas melhorias
que poderão ser implementadas no sistema podemos destacar: desenvolvimento de algoritmos que
potencializam a detecção de gestos, detecção de movimentos no gestos e inserção de um módulo de
detecção automática da área da mão. Com as melhorias implementadas, teremos um aplicativo que 
trará benefícios para os portadores de surdez pois poderão se comunicar com outras pessoas que não
conheçam a linguagem e até mesmo utilizar a ferramenta como meio de treinamento para que
qualquer indivíduo possa entender a forma de comunicação dirigida aos portadores de surdez. Em 
contrapartida e como resultado da pesquisa teremos um conjunto de soluções que subsidiará
projetos futuros desta área, servindo de ponto de partida para outros trabalhos.  Dentre as 
fragilidades identificadas no sistema RecoLibras, o presente estudo tem como objetivo propor um
novo modelo de identificação automática da área da mão do usuário, pois a existente se baseia
unicamente em detecção de cor confinada em uma região pré estabelecida. O RecoLibras foi
totalmente desenvolvido com tecnologia opensource, na linguagem Java com adoção das bibliotecas
JMF e ImageJ. Recentemente outras bibliotecas foram disponibilizadas e podem ser utilizadas para
fortalecer os módulos do sistema, dentre elas podemos destacar a biblioteca JavaCV. O presente 
projeto envolve pesquisas e e testes de diferentes algoritmos inerentes ao processamento digital de
imagens e vídeos para apresentar uma proposta de melhoria para o módulo de captura de gestos do
sistema RecoLibras. O projeto será desenvolvido nos laboratórios da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente (FIPP), que disponibiliza a infra-estrutura necessária para ao desenvolvimento 
do projeto proposto.            
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SOLUÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVOS DISTRIBUÍDOS (DFS) PARA AMBIENTES DE 
COMPUTAÇÃO NA NUVEM UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE 

 
AUGUSTO NAVARRO INFANTE DE ANDRADE VASCONCELOS

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO

A Computação na nuvem é uma tendência tecnológica recente, tendo como objetivo proporcionar
serviços de tecnologia da Informação sob demanda, com pagamento baseado no uso. Nenhuma
abordagem para a utilização real foi tão global e completa: não apenas recursos de computação e 
armazenamento são entregues sob demanda, mas toda a pilha de computação pode ser aproveitada
na nuvem. Proporciona a disponibilidade de arquivos ou de serviços de maneira distribuída, bem
como reduz custos com equipamentos, pois todo o processamento é realizado na nuvem. Integrados 
aos ambientes de computação na nuvem estão os sistemas de arquivos distribuídos que permitem
que os arquivos nele armazenados estejam espalhados em hardwares diferentes, interconectados
através de uma rede. Outro ponto é que soluções de software livre para a integração desses sistemas
de arquivos com balanceadores de carga em ambientes de computação nas nuvens são
extremamente escassos, consequentemente, por parte das empresas, tais soluções são pouco
conhecidas e utilizadas. Diante disso, foi desenvolvido como projeto de graduação na FIPP que
disponibiliza uma solução de software livre para o balanceamento de carga em servidores que
disponibilizam serviços na nuvem. Outro trabalho desenvolvido disponibiliza uma solução de baixo 
custo para Computação na Nuvem baseada em Software Livre. Entretanto, os trabalhos
desenvolvidos não apresentam uma solução de sistema de arquivo distribuído (DFS) que possibilite
o armazenamento integrado de dados de seus usuários, problema este alvo deste trabalho. Este 
projeto se justifica pelo fato de que suprida a deficiência mencionada, será possível a economia em
termos de hardware e software aliado ao alto desempenho, disponibilidade, confiabilidade e baixo
custo por empresas e usuários finais que pretendem utilizar uma solução integrada baseada em
software livre para oferecer computação na nuvem com balanceamento de carga e um sistema de
arquivo distribuído integrado para armazenamento de dados.  Portanto, este trabalho tem como 
objetivo estudar e implantar uma solução de software livre para um sistema de arquivos distribuídos
(DFS) que se integre ao projeto de balanceamento de carga e Computação na Nuvem já
desenvolvido na Faculdade de informática de Presidente Prudente. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento deste trabalho é identificada como uma abordagem qualitativa e tem o objetivo de
explorar e descrever os processos de implantação de uma solução de sistema de arquivo distribuído
em um ambiente em Computação nas Nuvens com balanceamento de carga.Inicialmente, será 
realizado um estudo referente à Computação em Nuvens, suas aplicações, suas vantagens,
arquitetura de cluster, métodos e algoritmos para balanceamento de carga. Além disso, um
levantamento sobre sistemas de arquivos distribuídos visando entender conceitos, métodos e
funcionamento. Esse estudo será elaborado através da internet, artigos, livros e revistas.   

 


