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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 justifica 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 10ª Festa Linux foi realizada nas dependências da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente durante a 26ª Semana de Informática da FIPP/Unoeste. O evento teve uma 
duração de 16 horas, sendo 8 horas destinadas para o Linux para Principiantes e 8 horas para a 2ª 
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 3º Desafio Linux as equipes receberam uma lista de problemas que deveriam ser 
resolvidos sob tema Soluções Corporativas, bem como seus respectivos pontos. Cada equipe 
submeteu seus problemas resolvidos a uma comissão julgadora que após avaliação atribuiu 
pontos ou uma penalidade. O time que resolveu o maior número de problemas corretos é 
declarado o vencedor. Para o Linux para Principiantes tivemos a participação de 90 estudantes 
universitários os quais tiveram a possibilidade de participar e ter contato com um sistema 
operacional de código aberto. Tal contato eliminou dúvidas e permitiu a troca de experiências 
entre os participantes e a divulgação do Linux entre a comunidade FIPP. No 3º Desafio Linux foram 
inscritos 10 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 e 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 10ª FESTA LINUX vai de 
encontro com essas necessidades qualificando profissionais.         
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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 57 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 da FIPP e em um cronograma de treinos desenvolvido 
para as equipes selecionadas. 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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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 2013, quase 30 mil estudantes de cerca de 2300 
escolas de mais de 90 países competiram em regionais em todo o planeta, e apenas pouco mais de 
100 (cerca de 0.3%) participam das Finais Mundiais do evento, em Ecaterimburgo, Rússia. Seis 
times brasileiros estarão presentes nas finais mundiais. Desde 2003 a FIPP participa com times 
compostos pelos alunos com melhores resultados na 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. Nos anos de 2007, 2009, 2012 e 2013 o time 
FIPP/UNOESTE, conquistou a 1ª colocação em uma das sedes regionais classificando-se para a 
Final Nacional dentre os 50 melhores times do país. Alcançando em 2012, a 37ª colocação do 
Brasil.         
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O FIPPETEC, Ciclo de Minicursos e Palestras, é um evento destinado às Escolas Técnicas da região 
de Presidente Prudente (ETECs), criado pela FIPP/Unoeste exclusivamente para alunos dos cursos 
técnicos das ETECs do Centro Paula Souza. O evento integra a programação da Semana de 
Computação e Informática (INFOESTE). Os cursos de informática oferecidos pelas ETECs 
frequentemente representam o primeiro contato dos alunos com a área de Tecnologia da 
Informação, muitos desses alunos prosseguem seus estudos nesta área. Dessa maneira, as ETECs 
constituem uma importante parceria para a promoção de projetos de extensão que visem levar 
até esses alunos possibilidades de formação e contato com uma instituição de nível superior. O 
FIPPETEC tem como objetivo oferecer aos alunos das ETECs minicursos e palestras de temas 
atuais, auxiliando na formação técnica e também despertando o interesse para outras áreas da 
Computação e Informática.  Seis ETECs participaram do II FIPPETEC em maio de 2014, as escolas 
convidadas à participarem do evento foram as que ofereciam o curso de Técnico em Informática 
ou cursos correlatos. Dessa maneira, participaram 302 alunos das ETECs de Adamantina, Osvaldo 
Cruz, Presidente Prudente (duas ETECs), Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio. Os minicursos 
foram muito bem avaliados pelos alunos, sobretudo os minicursos de Robótica e Photoshop, a 
grande maioria (95%) atribuiu aos minicursos notas de 8 a 10. Se os minicursos oferecidos no 
FIPPETEC tiveram o objetivo de auxiliar na formação do futuro profissional de TI, então as falas dos 
alunos confirmam que o objetivo foi atingido: "Eu gostei muita dessa aula, foi uma nova 
experiencia para me qualificar" e "o minicurso da FIPPETEC, é muito bom pois assim podemos 
aprender como se qualificar na área". No que se refere ao aspecto mais estrutural do evento, os 
alunos satisfeitos com a organização do FIPPETEC (nota superior ou igual a 5) é da ordem de 
98,7%, o que representa 298 pessoas. A satisfação dos alunos com a organização do evento fica 
evidente nas seguintes falas dos alunos: "Muiiiito organizado.. Parabens" e "OTIMO CURSO 
CONTINUEM COM O PROJETO!!!! TOP". É extremamente representativa a porcentagem (98%) dos 
alunos que consideram que o FIPPETEC é um elemento de grande importância para sua formação 
profissional. Além disso, 82% dos alunos disseram que pretende fazer uma faculdade de 
informática, esse dado representa aproximadamente 250 pessoas com grande potencial para 
serem alunos da FIPP, uma vez que conheceram a faculdade em um evento que obteve altíssimos 
índices de satisfação em todos os quesitos analisados. As seguintes frases dos alunos atestam essa 
observação: "2015, Estou de volta à FIPP...#CienciaComputação" e "o minicurso vai ajudar muito 
com a area de informatica que pretendo seguir". Os alunos e coordenadores que acompanhavam 
os alunos avaliaram muito bem o evento em todas as esferas analisadas e disseram que 
certamente participarão de outras edições do FIPPETEC.         
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7º MULTIRÃO DO LIXO ELETRÔNICO 
 

ROGERIO MARCUS ALESSI  
MOACIR DEL TREJO  

HAROLDO CESAR ALESSI  
EMERSON SILAS DÓRIA  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
 

A constante evolução da tecnologia, em especial dos equipamentos eletrônicos de uso pessoal, 
tem levado muitos consumidores a adquirir modelos mais novos, mais modernos e com mais 
funcionalidades, sejam movidos pela necessidade do acesso a estas novas tecnologias ou pelo 
consumismo desenfreado. Seja como for, é notável o acúmulo de equipamentos eletro-
eletrônicos, seus acessórios e componentes em poder destes consumidores, muitos deles 
conscientes da necessidade de mecanismos do descarte ambientalmente adequados destes 
inservíveis eletrônicos, chamados de lixo eletrônico. 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 estes e outros equipamentos eletrônicos sem uso, para posterior encaminhamento a 
empresas de engenharia reversa totalmente certificadas e ambientalmente responsáveis. O 
objetivo do mutirão, além de recolher o chamado lixo eletrônico, evitando a sua disposição 
inadequada, visa, também, conscientizar a população para os possíveis malefícios que tais 
equipamentos podem proporcionar à natureza, freando, assim, os danos provocados ao meio 
ambiente e à saúde pública. Em sua última edição, ocorrida no dia 07 de junho deste ano, foram 
arrecadados cerca de 80 mil quilos entre celulares, computadores e seus periféricos, rádios, 
aparelhos de TVs, pilhas e baterias e outros eletrônicos descartados pela população que foram 
encaminhados para empresa Vertas - Gerenciamento e Transformação de Resíduos Sólidos, de 
Mauá - SP, especializada na descaracterização de produtos eletro-eletrônicos e reciclagem de 
maneira geral. Estima-se que compareceram ao evento mais de 4000 pessoas. Aos participantes 
foram distribuídos mais de 2 mil calendários especialmente confeccionados para o evento, além 
de aproximadamente e 2000 papapilhas (recipientes para guardar pilhas usadas). Mais de 200 
voluntários, entre alunos, professores, e funcionários da Faculdade de Informática da Unoeste, da 
empresa Vertas e da Prefeitura trabalharam no evento. O mutirão 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 a 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, que dedicam um dia para o 
desenvolvimento de uma ação social, da cidadania e a responsabilidade socio-ambiental. O evento 
ocorreu no dia 07 de junho de 2014, no Parque do Povo de Presidente Prudente, e recebeu ampla 
cobertura jornalística e expressivo apoio da sociedade locorregional.         
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9º WEBDESIGN FIPP FESTIVAL (WEBFIF) 

 
SILVIO ANTONIO CARRO  

CÁSSIA ALVES PEREGO  
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO  

EDUARDO HENRIQUE RIZO  
MOACIR DEL TREJO  

EMERSON SILAS DÓRIA  
HAROLDO CESAR ALESSI  

 
O WebFIF é um evento integrado à INFOESTE. Tem como objetivo estimular a criatividade no 
design e a usabilidade na criação de interfaces Web. 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. O objetivo final do concurso é eleger o melhor protótipo de web site de 
acordo com regras estabelecidas para o concurso e baseadas em normas de design e 
usabilidade. 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 seis trabalhos foram aprovados e submetidos à segunda fase: avaliação de conteúdo. A 
avaliação de conteúdo, mais subjetiva, foi realizada por 9 convidados com experiência na área de 
design e desenvolvimento de websites, nessa avaliação, o design foi o principal elemento a ser 
verificado. A participação no concurso é limitada aos alunos dos cursos da Faculdade de 
Informática de Presidente Prudente. Nesta edição houve a participação de 14 equipes de dois ou 
três integrantes. Das equipes inscritas, 22% dos participantes eram discentes do curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação, 35% o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, 
12% pertenciam ao curso superior de tecnologia em Gestão da TI e 31% pertenciam ao curso 
superior de tecnologia em Sistemas para Internet. A equipe "Cadê o PãoDeQueijo" foi a vencedora 
do concurso ao acumular 88 pontos. Na nona edição do WebFIF o tema escolhido para este ano 
foi "Reconstrução do Web Site do projeto Click Verde". A proposta incluiu uma home page e pelo 
menos duas páginas secundárias, sendo que uma delas apresenta o 'passo a passo' para a criação 
de produtos (opção disponível em 'Recicle você mesmo' do web site atual). A estrutura 
navegacional do site também foi reformulada. 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.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
29 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
 

26ª SEMANA DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FIPP/UNOESTE - INFOESTE 2014 
 

MOACIR DEL TREJO  
HAROLDO CESAR ALESSI  
EMERSON SILAS DÓRIA  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

 
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 à complementação e aprimoramento do 
conhecimento de docentes, discentes e demais profissionais da área. Promover palestras, 
workshops e oficinas visando à atualização de profissionais da área e alunos dos Cursos de Ciência 
da Computação, Sistemas de Informação, 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 2014 foram realizados 61 cursos, com duração 
média de 6 horas, totalizando 372,5 horas com total de 1594 vagas, 5 palestras com duração de 3 
horas cada, além dos eventos integrados: 8o. Workshop sobre Educação em Computação e 
Informática da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): duração de 6,5 horas, 10a. Festa de Instalação Linux da 
FIPP: duração de 24 horas; 10a. Maratona de Programação da FIPP: duração de 08 horas; 9o. 
WebFIF - Webdesign FIPP Festival, com duração de 15 horas e 21º 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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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PERFIS DE CONSUMIDORES PARA O ALCANCE 

DOS OBJETIVOS DO NEGÓCIO 
 

ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA  
HELTON MOLINA SAPIA  

MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

DIONE JONATHAN FERRARI  
JAIR TAVARES DE ARAUJO FILHO  

CAETANO BOCCHI PEDROSO  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
 

O comércio eletrônico tem aumentado significativamente, pesquisas recentes considerando o ano 
de 2012 realizadas pela empresa E-BIT, que atua como um consultor de compras online, 
apresentam números que chegam à casa dos R$ 22,5 bilhões em vendas no Brasil. O estudo 
apresenta que houve um crescimento de mais de 20% em relação ao ano de 2011, e que no ano 
de 2013 o faturamento pode ter chegado à casa dos R$ 28 bilhões, já que essas pesquisas ainda 
não foram fechadas. Para as empresas de comércio eletrônico é muito importante interagir com o 
cliente tornando a sua experiência de navegação em uma oportunidade de fideliza-lo. O presente 
trabalho tem como objetivo demonstrar como as organizações podem utilizar a análise mais 
aprofundada do perfil dos seus clientes disponibilizados em redes sócias e pesquisas com o intuito 
de orientar a interação baseada em seu comportamento, tendo como objetivo alavancar o 
negócio por meio desse conhecimento de forma a gerar valor competitivo para a comércio 
eletrônico. Foram utilizadas pesquisas com foco no histórico da internet e do comércio eletrônico, 
desde sua origem até o atual estado de maturidade. As pesquisas foram realizadas com base em 
documentos acadêmicos e autores conceituados. Também foram utilizadas pesquisas de perfis do 
consumidor na internet. As análises foram conduzidas sob a ótica da gestão do conhecimento para 
verificar como alterar os processes de negócio com foco no consumidor. Aproximadamente 23 
milhões de brasileiros que realizam as suas compras de maneira online também são usuários de 
redes sociais sendo que a média de amigos em seus círculos de amizades é de 231 pessoas, 
demonstrando assim o alcance das redes sociais vez que mais de 92% dos consumidores confiam 
na opinião e recomendação de um amigo em detrimento a qualquer tipo de propaganda. Ao 
trabalhar com pesquisas as empresas de comércio eletrônico tiveram a oportunidade de se 
adequar as exigências desse novo modelo de consumidor, vez que essas pesquisas possuem 
informações que são vitais para o negócio atuar da maneira como o consumidor tem exigido, com 
relação a atendimento, propaganda, marketing, preço, logística, etc., ou seja, tudo o necessário 
para que um comércio eletrônico seja bem sucedido. Quando a organização realiza a segmentação 
de mercado, a partir das análises de informações de pesquisas e informações obtidas em redes 
sociais ela se torna apta a identificar a maneira de interação desejada desejada pelo seu cliente. É 
preciso realizar uma identificação do seu público-alvo dentro das redes sociais, saber quem são as 
pessoas que conhecem e que consomem uma determinada marca e de certa forma realizam um 
marketing positivo do produto. Sendo assim as organizações têm um desafio muito grande ao 
incorporar aos seua processos a criação de um ambiente propício ao consumo e também uma boa 
integração desse serviço com seu sistema ERP, para que essa gestão de pedidos e clientes seja 
completa.         
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A PREOCUPAÇÃO DO ISOLAMENTO DO INDIVIDUO COM O USO DEMASIADO DA INTERNET 
 

EMERSON MASSAMITSU KURAUTI  
BRUNO NEVES RIBEIRO  

HAROLDO CESAR ALESSI  
 

Nos últimos anos a tecnologia vem crescendo rapidamente, se tornando cada vez mais presente 
na vida das pessoas. A internet faz parte do cotidiano de grande parte da população, facilitando a 
comunicação e a troca de dados entre pessoas em curta ou longa distância. A sua facilidade de 
acesso permite ao usuário se conectar em qualquer lugar, porém esta tecnologia trouxe junto a 
ela vários problemas sociais, entre eles, o afastamento do ser humano ao convívio em sociedade 
prejudicando suas características primitivas, a falta de afetividade entre familiares, a perda do 
controle dos pais sobre a vida de seus filhos, fazendo com que pessoas passem a se verem menos, 
sair menos, ou seja, estão caminhando para uma sociedade virtual fazendo com que pessoas se 
isolem da sociedade real. Este trabalho tem por objetivo mostrar os problemas que a internet 
causa para a sociedade a medida que ela se torna mais acessível e acaba isolando mais o 
indivíduo, entre esses problemas está além do convívio social, problemas psicológicos, físicos e de 
saúde.  Foram utilizados os computadores dos laboratórios disponíveis bem como os livros do 
acervo bibliográfico da UNOESTE, materiais e conteúdos disponíveis na internet. Foi feito um 
levantamento de informações a respeito do uso excessivo da internet. Espera-se com este 
trabalho causar um impacto na consciência do leitor expondo a realidade para qual estão 
caminhando.  Atualmente é possível pagar as contas, fazer compras, visualizar fotos, participar de 
reuniões, entrevista entre outros, virtualmente. Apesar da internet disponibilizar inúmeras 
melhorias, inovações e deixar muitas das tarefas do cotidiano mais fáceis e ágeis, ela vem 
proporcionando um isolamento social e a tendência é aumentar, pois o acesso à internet vem 
crescendo rapidamente. O acesso por Smartphones mais que dobrou nos últimos anos por ser 
portátil e possível de acessar em qualquer lugar e hora, em locais públicos é muito comum ver as 
pessoas isoladas em seus smartphones mesmo acompanhadas. Essas facilidades acabam se 
tornando dependências para muitas pessoas, onde as mesmas não conseguem mais estar um 
momento se quer sem essas tecnologias, em especial a internet, que são amparadas pelas novas 
tecnologias, faz com que pessoas se acostumem em ter tudo em tempo real, na palma de sua 
mão. Algo que foi criado para aproximar os distantes, acaba afastando os próximos, as pessoas 
não querem mais sair de casa simplesmente porque não precisam. Conclui-se que é preciso ter 
uma atenção maior à forma com que a Internet está sendo usada. Os usuários devem aproveitar 
das facilidades oferecidas pela internet, mas sem permitir que ela interfira nas atividades sociais, a 
ponto destes se isolarem e passarem a viver longe do convívio social. As facilidades não podem se 
tornar necessidades, aquilo que serviria para facilitar, está prejudicando as pessoas que estão 
ficando dependente dessas facilidades, e esquecendo que o ser humano precisa da sociedade para 
sobreviver.         
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HELTON MOLINA SAPIA  
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JAIR TAVARES DE ARAUJO FILHO  
CAETANO BOCCHI PEDROSO  

 
A Tecnologia da Informação tem sido o diferencial das organizações permitindo uma 
competitividade no mercado agregando valores financeiros e qualificativo. Diante disso, surge à 
necessidade de um melhor gerenciamento dos serviços e que auxilie na tomada de decisão nesse 
ambiente cada vez mais complexo. Um gerenciamento que se destaca é o de incidentes, que visa 
restabelecer a rotina/serviço de trabalho, sendo feito com menor interrupção no ambiente geral e 
em seus processos. Embora o gerenciamento de incidentes seja uma prática muito importante 
para as organizações, muito delas não o utilizam. Diante disso, problemas como aumento de 
custo, retrabalho, perda de produtividade, perda de tempo, tudo isso resulta consequentemente 
na perda de receita e até mesmo potencial competitivo. Esse trabalho tem por objetivo realizar 
uma análise comparativa de softwares livres de gerenciamento de incidente com as melhores 
práticas da ITIL, visando propor soluções mais adequadas para ambientes de TI em organizações. A 
metodologia utilizada é uma abordagem qualitativa. Inicialmente, foi realizado um estudo sobre o 
panorama da tecnologia da informação, governança de TI e as melhoras práticas da ITIL. Depois, 
um estudo mais aprofundado das melhores práticas da ITIL foi realizado, visando definir os 
requisitos para o controle de incidente. Posteriormente, foram analisados alguns estudos de casos 
da aplicabilidade das boas práticas da ITIL e como a sua adaptação é realizada nas organizações. 
Por fim, algumas ferramentas para o gerenciamento de incidente e a sua conformidade com a ITIL 
foram analisadas. Para a análise e teste das ferramentas foram selecionados nove requisitos 
dentre as melhores práticas da ITIL, são eles: abertura de chamado via web, integração com o e-
mail, detalhe do registro de ocorrência, catálogo de serviços, relatório de acompanhamento de 
incidentes, nível de serviço, facilidade de utilização, base de conhecimento e configuração de SLAs. 
Foram atribuídas notas entre 0 e 5 para cada funcionalidade encontrada nas ferramentas, 
respecitvamente: OCOMON obteve 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 5 e 5; GLPI obteve 5, 3, 5, 0, 3, 3, 3, 5 e 3; 
OTRS obteve 5, 5, 5, 0, 3, 3, 0, 3 e 3. A OCOMON foi considerada a melhor ferramenta por 
abranger mais recursos para o gerenciamento de incidente, totalizando 40 pontos. A GLPI, atingiu 
um número bom de requisitos, no entanto, houve uma variação de notas nos requisitos, ficando 
com 30 pontos. A OTRS atingiu 27 pontos, devido a uma quantidade relativamente baixa de 
funcionalidades esperadas. Os resultados servem como guia e determinar ao certo qual é a melhor 
ferramenta é algo difícil, um estudo mais aprofundado em cada organização é recomendável. As 
ferramentas foram analisadas em suas totalidades e nos módulos iniciais disponíveis e a OCOMON 
obtêm mais recursos necessários para o gerenciamento de incidente. Entretanto, os resultados 
foram feitos em ambientes controlados e devem ser avaliadas pelas organizações para adoção na 
prática.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
33 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA MICROSOFT PROJECT COM AS MELHORES PRÁTICAS 

DO PMBOK 
 

LUCAS MANCINI LEITE  
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  

HELTON MOLINA SAPIA  
MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA  

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
DIONE JONATHAN FERRARI  

CAETANO BOCCHI PEDROSO  
JAIR TAVARES DE ARAUJO FILHO  

 

Gestão de projetos é uma área essencial para qualquer organização, pois todas necessitam de 
projetos, seja em uma mudança de processos organizacionais, uma alteração ou inclusão nos 
serviços prestados e/ou produtos. Para auxiliar os gestores e as organizações nessa situação, o 
PMI® (Project Management Institute) criou um documento que contém um conjunto de melhores 
práticas em gestão de projetos, denominado de PMBoK (Project Mangement Book of Knowledge). 
Logo, foram criadas ferramentas de planejamento e monitoramento de projetos. Uma destas 
ferramentas é o Microsoft Project que é a principal e mais utilizada ferramenta do mercado. 
Porém, mesmo sendo a ferramenta mais utilizada, ainda possui algumas divergências e 
dificuldades de adequação com relação às práticas do PMBoK, o que leva a maioria dos 
profissionais a adotarem ferramentas de edição de texto para auxiliar no controle e 
monitoramento dos projetos de maneira adequada às melhores práticas. Este trabalho teve como 
objetivo realizar uma análise da ferramenta mencionada, verificando a sua conformidade com as 
melhores práticas em gestão de projetos difundidas pelo PMI para servir como uma única solução 
para gestão de projetos. O trabalho foi realizado aplicando os 42 processos propostos pelo PMBoK 
em um estudo de caso utilizando a ferramenta Project para verificar o cumprimento dos objetivos 
de cada processo definidos pelo PMBoK. Com base no estudo realizado destaca-se que a 
ferramenta atende no mínimo, 40% de todas as áreas de conhecimento do guia, dentre as quais, a 
menos atendida foi a área de Escopo (40%) e as mais atendidas foram as áreas de Tempo, Custo e 
Qualidade (100%). Também é importante notar que dos processos mapeados de cada área, a 
grande maioria só é realizada com configurações e métodos indiretos, com destaque para a área 
de Qualidade (100%). Em contrapartida, a área com a maior quantidade de processos mapeados 
sem a utilização de configurações é a de Tempo (83,3%). Quanto aos grupos de processos o grupo 
menos atendido é o de Encerramento com 0%, diferindo do grupo Monitoramento e Controle com 
90% e Planejamento com 70%. Também, nota-se que a maioria dos processos mapeados dentro 
dos grupos são feitos utilizando-se de configurações. O grupo de Monitoramento e Controle com 
80% dos processos somente podendo ser mapeados deste modo. De uma maneira geral, a 
ferramenta Project 2010 consegue mapear 28 dos 42 processos do PMBoK 4, cerca de 66,6% dos 
processos. Com esses resultados, é possível apontar que embora atenda mais da metade dos 
processos do PMBoK 4, claramente não foi desenvolvida com foco nas melhores práticas 
disseminadas pelo PMI. Isso é percebível pelo fato de que, dos processos mapeados, a maioria 
somente acontece através de configurações e métodos indiretos e que mesmo assim a ferramenta 
deixa de atender a um ou outro aspecto importante de um determinado processo da maneira 
como é recomendado pelo guia. 
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Devido as grandes exigências que ocorrem hoje nos serviços prestados pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), como agilidade no atendimento. As UBS procuram atingir vantagens baseadas em 
sua maior capacitação tecnológicas, garantindo aumentar a capacidade de atendimento de 
diversos serviços com eficiência e eficácia. As Unidades oferecem serviços como consultas 
médicas, imunização/vacina, coleta de exames de sangue, entrega de medicações, programas de 
prevenção entre outros procedimentos básicos da saúde. O Objetivo do trabalho é realizar o 
projeto de um sistema para uma Unidade Básica de Saúde, que será utilizado para controlar os 
processos de trabalho durante a realização dos atendimentos diários na Unidade, como, 
agendamentos de consultas e exames, Imunização, controle de vacinas e materiais de consumo, 
viabilizando mais agilidade e facilidade na entrega dos serviços prestados. O UBSaude terá como 
objetivo o gerenciamento das solicitações e agendamentos dos tipos de exames e consultas de 
especialidades, quanto ao atendimento dos pacientes nos consultórios médicos. O sistema 
gerenciará, também, os processos relacionados à sala de vacinas controlando o estoque de vacinas 
e materiais de consumo utilizados na Unidade, como agulhas, luvas, seringas, entre outros. Para 
tanto, o sistema contará com os seguintes cadastros básicos: de pacientes, exames, consultas de 
especialidades, médicos solicitantes, locais de agendamento (clínicas e hospitais), vacinas, 
fornecedores e materiais de consumo. E, ainda, com funcionalidade que permita o agendamento 
de consultas e exames, agendamento e realização de vacinas, controle de estoque de insumos e 
realização de consultas. O projeto propõem, ainda, uma infraestrutura de TI para suportar o 
sistema e demais serviços prestados.  Os benefícios que o projeto são a diminuição do tempo de 
entrega dos serviços solicitados pelos pacientes, como a confirmação de uma guia de exame e/ou 
especialidade agendada ou aguardando ainda na fila de espera para ser agendada, a conferência 
do histórico de vacinas, a facilidade dos médicos em ter a informação se o paciente já realizou os 
exame e/ou passou pela especialidade encaminhada por eles, e aos enfermeiros a facilidade de 
conferir os materiais de consumo nos estoques, sendo que todas essas informações que são 
arquivadas em fichas manuais, passarão a ser controladas pelo sistema proposto.  Desta forma, o 
projeto do software consiste em garantir melhorias nos processos realizados na Unidade com o 
uso da Tecnologia, proporcionando para os pacientes e para a Unidade a clareza na busca dos 
serviços prestados e adquiridos. Concluindo, o trabalho propõe ainda em dar continuidade para a 
realização de projetos futuros como a ampliação do sistema interligando entre várias Unidades, 
realizando a integração dos dados dos pacientes, facilitando na busca de informação em qualquer 
ponto de atendimento que o paciente se encontrar.          
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APLICAÇÕES DA COMPUTAÇÃO: DISPOSITIVOS VESTÍVEIS 
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O grande fluxo de informações que existem em serviços e seus processos tornam difícil a 
manipulação de dados e, por conta dessa dificuldade, a computação, que tem grande poder de 
processamento de informação, auxilia no gerenciamento e agilização desses processos. Um 
exemplo de computação aplicada apresentada nesse trabalho será o de computação vestível por 
ser uma tecnologia que está acoplada ao corpo do usuário e que torna a utilização da tecnologia 
mais portátil, flexível e prática. Porém, está em fase inicial, o que apresenta certa desconfiança. 
Será focada a apresentação de dispositivos vestíveis que monitoram a saúde de seus usuários, 
bem como seus prós e contras O estudo visa apresentar situações em que a computação pode ser 
aplicada por meio de dispositivos vestíveis para auxiliar o controle de informações ou melhorar 
serviços relacionados à saúde para atingir determinados objetivos com melhor eficácia. Será 
mostrado, também, os pontos positivos e negativos dessa tecnologia em vários quesitos O 
trabalho será desenvolvido na disciplina de Computadores e Sociedade, do Curso de Ciência de 
Computação da Faculdade de Informática de Presidente Prudente. Serão utilizados os 
computadores dos laboratórios disponíveis, bem como os livros do acervo bibliográfico da 
Universidade do Oeste Paulista, materiais e conteúdos disponíveis na internet. Um levantamento 
de informações a respeito de aplicações foi feito e após isso foi focado o estudo da aplicação de 
dispositivos vestíveis voltados à saúde do usuário As informações levantadas por meio deste 
estudo estimulam a discussão sobre o assunto abordado, o que é de grande importância tal que os 
dispositivos vestíveis aqui citados são responsáveis por tratar de informações relacionadas a 
saúde, fato que dão certa responsabilidades aos seus manipuladores. Os benefícios e malefícios 
apresentados auxiliam o leitor a decidir se o uso do mesmo é uma opção viável ou não A 
computação Vestível está começando a ser desenvolvida e tende a trazer muitos benefícios para a 
sociedade por meio de dispositivos que monitoram a saúde dos usuários. Tais dispositivos auxiliam 
no acompanhamento da saúde de maneira constante e, por conta de seu preço baixo em 
comparação a aparelhos médicos, o torna também um meio acessível de diagnóstico. Por outro 
lado, tais dispositivos ainda estão em fase inicial de desenvolvimento e seus resultados podem não 
ser tão precisos quanto a equipamentos médicos que são usados profissionalmente. Portanto, o 
uso de dispositivos vestíveis para substituição de equipamentos médicos específicos ainda não é 
uma opção viável para alguns especialistas. Entretanto, o seu auxilio é uma tendência positiva 
para a área da saúde e algumas pessoas já podem usufruir seus benefícios A eficiência do 
monitoramento de dispositivos vestíveis voltados à saúde faz com que o diagnóstico do paciente 
seja mais constante e preciso. É uma tecnologia que tende a se popularizar e poderá trazer muitas 
vantagens aos seus usuários         
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Frameworks e melhores práticas de Gerenciamento de TI são a melhor maneira de se administrar 
o ambiente de TI, seus serviços, sua disponibilidade, qualidade, a interação da TI com a direção 
administrativa, projetos e serviços. A maioria das pequenas empresas que atuam no mercado, 
oferecem um Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) que é o primeiro contato com os técnicos e 
atendentes para abertura de Ordens de Serviços (OS), entretanto, muitas delas possuem seus 
processos desorganizados. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise e identificar os 
principais pontos a serem melhorados na execução do SAC das empresas alvo deste trabalho, 
visando definir, em partes, com base nas melhores práticas da ITIL V3 e COBIT 4.1 A metodologia é 
uma abordagem qualitativa que visa alcançar um objetivo final de maneira mais eficiente e eficaz. 
Foi realizado um estudo sobre os temas ITIL V3, COBIT 4.1 ISO/IEC 27002 e a adequação à lei do 
SAC (Decreto nº 6.523/2008). Foram modelados os processos dos serviços desempenhados pelo 
SAC de cada empresa, detectando redundâncias, gargalos e pontos onde o serviço pôde se tornar 
mais efetivo. Após, foram elaboradas propostas de novos serviços ou mudanças, proporcionando 
maior efetividade nos serviços de SAC.  Foi constatada a falta de conhecimento sobre 
gerenciamento de TI em ambas as empresas, porém com o auxílio da TI, ferramentas foram 
aprimoradas assim como o serviço e qualidade entregue ao cliente, que demonstra a eficácia da 
utilização das melhores práticas de gerenciamento de TI. Na empresa "Soft" notou-se uma grande 
melhora na eficiência dos atendimentos, com dados de relatórios mais assertivos. Além disso, a 
lucratividade teve uma melhora significativa, devido ao aumento de número de clientes em 
virtude da melhora na qualidade, que foi detectada pelo serviço de pós-venda que constatou que 
as reclamações se extinguiram. A metodologia aplicada demonstra ser eficaz para a obtenção de 
resultados de médio - longo prazo utilizando-se das melhores práticas para gerenciamento de TI. 
O levantamento de requisitos e as análises práticas foram um tanto quanto conturbadas pelo fato 
das empresas estarem sempre ocupadas com suas ações cotidianas, mas afinal o resultado foi 
satisfatório e o objetivo deste trabalho foi alcançado. Os objetivos foram alcançados, 
demonstrando como as práticas da ITIL V3 e do COBIT 4.1 podem ser utilizadas em qualquer tipo 
de empresa. Na empresa "Soft" foi possível propor, implantar e avaliar os resultados em 
benefícios de processos, clientes e tempo. Na empresa "Hard" não foi possível a implantação, mas 
a proposta foi entregue.         
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Na definição das Nações Unidas, voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse 
pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, à diversas formas de 
atividades de bem estar social ou outros campos. Nos dias de hoje o voluntário é uma pessoa com 
diferencial competitivo no mercado de trabalho. Jovens voluntários são bem vistos nas empresas, 
pois um jovem estudante que tem uma formação e consegue ser voluntário está um passo a 
frente dos demais. Motivar a prática desse tipo de trabalho, mostrando que além do voluntário, 
crescem juntamente as entidades voluntárias e a sociedade que ele ajuda. Foi feita uma pesquisa 
bibliográfica em livros e periódicos da biblioteca da Universidade do Oeste Paulista, sites de 
recrutamento, de notícias, de ONGs e artigos relacionados ao tema. Possibilitando o 
conhecimento e conteúdo para a realização do trabalho. A consciência da importância da pratica 
do trabalho voluntário, que é algo que abre caminhos para novas oportunidades, o bem estar que 
causa, sendo extremamente importante nos dias atuais, onde as pessoas se preocupam cada vez 
mais consigo mesmas e não dando valor a comunidade em que vivem. Diferente do que muitos 
pensam o voluntariado não é uma forma de trabalho gratuita, pois ambos os lados ganham, 
mesmo que não seja em forma de dinheiro. Atualmente muitas empresas veem diferenciais em 
funcionários que façam um trabalho voluntário, pois está contribuindo com sua habilidade, 
conhecimento, tempo e solidariedade, coloca a pessoa em um mundo totalmente diferente do 
que a pessoa está acostumada, como por exemplo hospitais, favelas, vivenciando com pessoas 
com deficiência, crianças carentes e idosos. Hoje o voluntariado é algo que conta muito em uma 
seleção para trabalhar em uma empresa, mas para quem o pratica significa muito mais do que 
isso, é a satisfação de ajudar o próximo. Um jovem voluntário aprende a valorizar seus bens e a 
importância de sua família, pois através de experiências como voluntário é possível vivenciar a 
visão de um mundo diferente do que ele vive, estimulando a reflexão entre a sua vida e das outras 
pessoas. A entidade consegue manter seus trabalhos, sendo que muitas vezes suas atividades são 
bancadas por doações. Assim o voluntário contribui para a sociedade, pois a entidade poderá 
chegar a mais necessitados. Visto o bem que a prática voluntária gera para os dois lados é 
vantajoso que os interessados se mobilizem. O voluntário pode criar uma rede de relacionamentos 
naquele local onde ele possa ser reconhecido pelos seus conhecimentos, aplicá-los e ganhar 
experiência com as atividades, e ainda gerar oportunidades naqueles que veem no voluntário a 
possibilidade de ocupar uma vaga de emprego por exemplo. A entidade beneficiada cresce com o 
serviço oferecido, podendo esse voluntário atrair outros, assim aumentando o alcance e poder de 
mudança daquela entidade.         
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Vender pela internet requer muita coordenação e comportamento proativo da empresa. A 
estratégia empresarial serve como passo primordial. Porém, a mesma baseia em informações que 
podem vir de diversas formas. Para projetar o presente e futuro é necessário uma análise interna 
e externa do ambiente que a empresa se encontra e os envolvidos com a mesma, os chamados 
stakeholders. Um dos grandes diferenciais, talvez o maior, seja a informação. A informação faz 
toda a diferença no gerenciamento das empresas sendo à base do seu comportamento e 
direcionamento. Estudar os conceitos a implantação e a aplicação do Big Data no contexto das 
empresas de e-commerce, com foco na descoberta, análise e extração de dados, para que as 
empresas alcancem resultados satisfatórios com as tecnologias que forneçam informações que 
transformem o relacionamento com o cliente e consequentemente o retorno sobre o 
investimento. Este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, levantando os referenciais 
bibliográficos necessários sobre o tema pesquisado. Tal levantamento pautou-se inicialmente na 
descrição do panorama atual da TI e sua importância para o negócio. O próximo passo foi analisar 
e entender as práticas de gerenciamento de gerenciamento de dados utilizados atualmente, o big 
data e as mais atuais formas de armazenamento e distribuição de dados em rede, como cloud 
computing. Após o levantamento demonstrou-se a aplicação do big data no cenário de e-
commerce. Big Data demonstra que é uma tecnologia promissora para as empresas. Embora seja 
adaptável para vários tipos de negócios, o porte empresarial vai refletir nos lucros sobre este 
investimento. Isto se deve ao fato de que, os insights provenientes de Big Data têm por base a 
grande quantidade de dados e a variedade destes mesmos dados. Uma empresa de pequeno 
porte, talvez não consiga ter esta capacidade de coleta de dados, ou os dados coletados podem 
não geram valor suficiente para que se possa trabalhar com gerenciamento estratégico.  Outra 
grande característica é a contratação de uma infraestrutura se a empresa entende que haverá a 
redução de custos, com os serviços de Big Data na nuvem com os serviços, por exemplo, da 
Amazon Web Services. Neste contexto, é viável analisar que além da infraestrutura de Big Data na 
nuvem, o sistema de e-commerce também deve estar na nuvem nesta mesma infraestrutura se 
possível para que a velocidade de comunicação de dados entre os sistemas seja a menor 
possível. Big Data é útil e gera grandes benefícios, onde uma empresa de e-commerce pode 
aumentar a receita e superar a concorrência, mas é preciso estar atento ao porte empresarial, 
retorno sobre investimento e capacidade de gerenciamento com as novas tecnologias para que 
sua implantação traga vantagens para o e-commerce. Os insights com Big Data trazem para o e-
commerce a informação que as ferramentas de BI teriam dificuldade de processar em tempo 
ágil.         
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A segurança da informação não está ligada somente à alta direção da organização da empresa, 
mas a todos que têm acesso a ela. Quando se fala nesse tipo de assunto, logo vem à cabeça que 
somente os gerentes são responsáveis de zelar essas informações, mas isso não é verdade. Esse 
tipo de pensamento faz com que o funcionário não esteja preparado a proteger essas informações 
caso alguma ameaça aconteça e se torne uma brecha para um ataque de engenharia social. A 
engenharia social vem sendo um assunto comum nos dias de hoje, e é possível que várias pessoas 
e empresas possam cair nesse tipo de golpe. A Engenharia Social pode ser definida como uma 
maneira de manipular as pessoas, iludindo-as, fazendo com que elas forneçam informações ou 
executem ações. O presente projeto se justifica pelo fato de mostrar a importância da 
conscientização dos colaboradores em relação a segurança da informação nas organizações.  Este 
trabalho tem como objetivo apresentar como um Engenheiro Social utiliza suas técnicas de 
ataques e como consegue enganar os usuários para conseguir aquilo que quer e mostrar também 
como o devido treinamento pode prevenir ou minimizar a ocorrência e os impactos desses 
ataques  O trabalho mostrou como é importante a política de segurança, uma vez que ela não 
deve ser feita de qualquer maneira. A importância da política de segurança, ajuda a diminuir as 
probabilidades de um ataque de engenharia social. Devido ao fator humano ser essencial, um 
plano de conscientização e treinamento bem implementado ajuda na identificação de um ataque 
de engenharia social pelos colaboradores. Se os empregados estiverem conscientes de como 
identificar um ataque e souberem se defender, menos riscos essa empresa estará correndo. Por 
fim, apresenta-se um novo modelo de checklist que poderá ser implementado em qualquer setor 
da organização, afim de testar o nível de segurança do mesmo. O Engenheiro Social se aproveita 
de todas as brechas que lhe aparece. Qualquer tipo de informação ou meio de chegar até ele seja 
por papeis que são descartados no lixo ou coisas do tipo, já é uma vulnerabilidade para que ele 
comece a preparar o ataque. Com sua esperteza e sua boa habilidade de se relacionar com 
pessoas, ele junta essas informações e consegue preparar as etapas do ataque, sendo elas: pré-
ataque e ataque. Este trabalho detalha as formas de prevenção que envolvem o pré-ataque, que 
está relacionada a escolha da vítima, levantamento de dados e roubo de informação através das 
pessoas. Após o término deste estudo, foi possível concluir que, mesmo que a organização se 
equipe com os melhores equipamentos tecnológicos ou com os melhores firewalls, o fator 
humano é decisivo para a segurança da informação da organização. A utilização de checklists 
permite identificar, como ponto base, várias vulnerabilidades e riscos da empresa que podem ser 
facilmente corrigidos.         
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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. 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 
conscientização 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 visa também a integração entre colegas e 
estímulo à educação ecológica, por meio do Trote do Bem da Faculdade de Informática (Fipp) da 
Unoeste. O trote do bem acontece no início do semestre letivo e conta com a participação dos 
calouros dos cursos da Faculdade de Informática. O tema do último trote do bem foi "Cidades". Os 
alunos abusaram de criatividade e expressão artística com uso de componentes descartados. 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. O projeto favoreceu a integração dos calouros e o exercício da criatividade, 
por meio da conscientização ambiental, bem como a produção de novos produtos e os passos 
necessários para a elaboração, que podem ser encontrados no portal do projeto. 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.    Unoeste/FIPP     
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COLETA, ARMAZENAMENTO E ANÁLISE DE FLUXOS NO PADRÃO NETFLOW 
 

VITOR AUGUSTO SUGAHARA RUIZ  
HELTON MOLINA SAPIA  

 
A Internet hoje proporciona acesso a serviços como transmissões de vídeo e aplicações de 
compartilhamento de arquivos, os quais possuem uma densidade de tráfego incomparável aos 
antigos protocolos de chamada de procedimento, navegação e conexões remotas. A aquisição e o 
processamento de dados não conseguem acompanhar o crescimento do tráfego. Para garantir a 
segurança e a qualidade em um ambiente de rede, é necessário identificar eventos e, para isso, 
pacotes devem ser coletados, armazenados e analisados. Após a análise, se o evento for 
considerado malicioso, alguma atitude deverá ser tomada. Entretanto, não é possível identificar 
um evento malicioso sem uma ferramenta que colete, armazene e que permita análise posterior 
dos pacotes. Um fluxo é definido como um conjunto de pacotes IP de passagem de um ponto de 
observação na rede durante um determinado intervalo de tempo. Todos os pacotes pertencentes 
a um fluxo têm um conjunto de propriedades comuns derivadas dos dados contidos no pacote e 
do tratamento de pacotes no ponto. Por isso, o padrão NetFlow é adotado, pois este irá garantir 
que a ferramenta seja eficiente e eficaz. Empresas como a CISCO, possuem softwares para 
detecção de eventos em redes. Porém, você deve comprar uma cópia se quiser utilizá-lo. O 
objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta acadêmica no padrão NetFlow para 
coletar, armazenar e que permita análise posterior dos fluxos. Para o desenvolvimento da 
ferramenta, foi usado um ambiente virtual contendo uma máquina que atua como um firewall 
(OpenBSD 5.4), onde os pacotes de uma máquina cliente (Windows 8) passam pelo firewall e são 
capturados por um socket UDP, rodando na máquina principal (Windows 8.1), onde os pacotes são 
manipulados e armazenados em um SGBD MySQL. A ferramenta, com o auxílio do SGBD consegue 
coletar e armazenar informações sobre os pacotes de uma maneira rápida o suficiente para que 
não ocorra a perda causada pela sobrecarga e, desta forma, não afete na análise posterior dos 
fluxos. Foram utilizadas 3 máquinas para o teste da ferramenta: uma máquina principal (Windows 
8.1), um firewall (OpenBSD 5.4) e uma máquina usuário (Windows 8). A máquina principal está 
conectada à rede wireless da UNOESTE, e, utilizando uma conexão de ponte e um NAT feito na 
máquina que atua como firewall, permite que a máquina cliente tenha acesso à internet. Todos os 
pacotes gerados do tráfego desta máquina cliente devem obrigatoriamente passar pelo firewall e, 
ao passar, ocorre a contabilização e exportação do fluxo para a máquina principal, onde um socket 
UDP, estará pronto para recebê-los. A ferramenta acadêmica foi criada e consegue com o auxílio 
do SGBD coletar e armazenar de uma maneira satisfatória, onde a perda de pacotes não é grande 
o suficiente para afetar o diagnóstico final de uma análise. O conteúdo dos pacotes deve ser 
analisado de acordo com o interesse de quem usa a ferramenta, para que se possa chegar a um 
resultado que seja útil de alguma maneira para o usuário.         
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS NO AUXÍLIO AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA MOTORA 

 
RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA 

FRANCISCO ASSIS DA SILVA  
 

A busca constante em melhorar a vida de pessoas com deficiência motora ou física é vista em 
diversas áreas do conhecimento. Nos últimos anos, muitos recursos da área de tecnologia estão 
sendo utilizados na reabilitação de pessoas com deficiência, um exemplo disso são os jogos 
eletrônicos. Os jogos eletrônicos que exigem o movimento do corpo do jogador, além de 
divertidos, se tornaram aliados em alguns tipos de tratamentos de reabilitação, pois exercem uma 
grande motivação na prática dos exercícios ou movimentos necessários para concluir os níveis 
desses jogos. Este trabalho de pesquisa, em contribuição com a Instituição Lumen Et Fides, propõe 
uma ferramenta composta por jogos eletrônicos para o auxílio ao tratamento de crianças 
portadoras de deficiência motora. O objetivo deste trabalho é auxiliar os profissionais da 
Instituição Lumen Et Fides provendo recursos computacionais para que eles possam ter mais um 
ferramental na busca diária da reabilitação de crianças portadoras de deficiência motora. Está 
sendo desenvolvida uma ferramenta composta por três jogos eletrônicos, em que estes permitirão 
interatividade com o corpo humano. O Kinect é utilizado para permitir a interação de uma pessoa 
com os jogos, reconhecendo os membros do corpo e seus gestos. Os movimentos requeridos nos 
jogos são baseados nos princípios do método terapêutico facilitação neuromuscular 
proprioceptiva (Kabat) - recurso que utiliza o estímulo da sensibilidade cinestesia para aumentar a 
qualidade do movimento. Os jogos desenvolvidos neste trabalho permitem que o jogador interaja 
com os objetos na tela. No decorrer dos movimentos do corpo do jogador, o Kinect faz a captura 
das posições dos membros do corpo necessários para interagir com um determinado objeto. Um 
exemplo disso é o jogo "Marque Gols", que permite interação entre membros inferiores (pernas) e 
a bola apresentada no jogo. Os movimentos que são usados nesta ferramenta são monitorados 
pela instituição Lumen Et Fides. Cada movimento está sendo testado pelo autor deste trabalho e 
analisado pelos profissionais da instituição. A colaboração dos profissionais é imprescindível, pois 
o objetivo dos jogos não é gerar um desconforto ou ocasionar uma lesão, mas auxiliar a 
reabilitação dos pacientes. Cada movimento possui uma posição inicial e final (coordenadas x, y) 
dos membros do corpo humano. Para realizar o movimento correto entre um ponto e outro é 
calculado o caminho entre os dois. Caso o usuário desvie do caminho, o jogo informa que o 
movimento está incorreto. Com os jogos, que serão criados neste trabalho, busca-se focar na 
atração e atenção de crianças, por meio dos seus elementos lúdicos, e utilizará alguns movimentos 
inspirados no método Kabat. Acredita-se que esta união, elementos lúdicos com o método Kabat, 
poderá auxiliar os profissionais da área no processo da reabilitação de crianças. Para concluir cada 
nível do jogo será necessário realizar os movimentos do FNP (Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva).         
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO COMERCIAL 

AUTÔNOMO 
 

MARCEL AIMAR DOS SANTOS ESTÁCIO  
FRANCISCO ASSIS DA SILVA  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  

 
As empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas operações a fim de conseguir 
maior lucratividade. Entretanto, os custos, manutenções e prazos relacionados ao 
desenvolvimento de software podem não ser compatíveis com a real situação econômica de um 
microempreendedor autônomo. Diante disso, surge a necessidade de um recurso de baixo custo, 
de fácil utilização e que os auxilie nas tarefas de organização e tomadas de decisão nos seus 
negócios. Uma alternativa, que já está sendo usada para diversos tipos de sites Web, são os CMS 
(Content Management System), entretanto, não possuem recursos para ambientes de auxílio ao 
gerenciamento de negócios. Foi com base nessa lacuna que surgiu a idealização deste trabalho, 
sendo proposto o desenvolvimento de um CMS voltado para um microempreendor, possibilitando 
o gerenciamento do conteúdo comercial de forma dinâmica, a fim de fazer com que as 
funcionalidades do sistema, adaptam-se à realidade de cada organização. O objetivo principal é o 
desenvolvimento de um CMS que auxilie um microempreendedor a gerenciar seu negócio e criar 
seu sistema de controle, dispensando conhecimentos de programação e banco de dados. O CMS 
visa dar suporte para as tomadas de decisão e interferir o mínimo possível na cultura da 
empresa. O trabalho consiste no desenvolvimento de um CMS, que a partir de informações 
fornecidas pelo usuário são criados atributos e tabelas em um banco de dados, e também 
formulários e relatórios sejam criados dinamicamente em tempo de execução. A estrutura do CMS 
se divide em três subsistemas: coleção, gestão, e publicação. A fase inicial, de coleção, é 
responsável por recolher as informações do usuário e as transforma em conteúdos. Após isso, os 
conteúdos passam pelo subsistema de gestão. Por fim, o subsistema de publicação transforma os 
conteúdos em publicações para a Web. Foi realizado um estudo de caso real em uma malharia 
para realizar os lançamentos e cadastros no sistema. A empresa não possuía nenhum software de 
controle de despesas e recebimentos, tudo era feito em um bloco de anotações. O CMS 
proporcionou ao microempreendedor um aumento da qualidade da decisão e elevou seu poder de 
identificar melhor seus clientes e saber quais as suas preferências. Melhorou os procedimentos da 
empresa, uma vez que o trabalho tornou-se mais formalizado e profissional e as tarefas diárias 
ficaram mais organizadas.  Com um melhor conhecimento dos custos de produção, a empresa 
pôde ter uma melhor análise e determinar um preço de venda justo e lucrativo. Antes da 
implantação do sistema, o microempreendedor tinha dificuldades em manter um histórico de 
vendas e apontar as preferências e hábitos dos seus clientes. Um CMS pode ser uma forma de 
contribuir com o crescimento e administração de uma empresa. As atividades gerenciais da 
empresa tornam-se bem mais controladas, permitindo obter vantagem competitiva, pois o 
processo decisório torna-se embasado em informações corretas e disponíveis em tempo hábil. 
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DETECÇÃO DE INTRUSÃO COM RECONHECIMENTO FACIAL EM IMAGENS GERADAS POR CÂMERAS 
DE SEGURANÇA IP 

 
SILVIO ANTONIO CARRO  

BRUNO ISSAO T. KUROIWA  
 

Nos últimos anos, com a crescente busca por mais segurança auxiliada pela tecnologia, houve um 
expressivo aumento na popularidade dos sistemas de monitoramento por câmeras. Atualmente, 
porém, muitos deles são limitados a gravar as imagens continuamente, ou, no máximo, gravar e 
recordar apenas momentos com movimento nas imagens. Funcionalidades avançadas como 
marcação de regiões especiais, associar contexto e significado para pontos estratégicos ou 
identificar pessoas nas imagens fazem parte apenas de sistemas bem específicos e de preços 
muito elevados. O objetivo principal do presente estudo é estudar e propor soluções que visam 
potencializar os recursos pertinentes à vigilância por câmera digital. Ao aplicar técnicas na área de 
processamento digital de imagens e reconhecimento facial, auxiliado por tecnologias open source, 
serão criadas soluções para o controle de intrusão, reconhecimento facial dos intrusos e recursos 
para alertas de intrusão, tudo em um framework, para possível uso em outras aplicações. O 
projeto foi desenvolvido com o uso de uma câmera de segurança IP para testes e um computador 
com acesso à rede, além de diversos materiais digitais para auxílio no desenvolvimento, como 
artigos científicos e tutoriais para OpenCV. A metodologia do projeto é de natureza aplicada e as 
pesquisas do tipo experimental. O projeto em si foi dividido em três etapas: primeiro, uma extensa 
revisão bibliográfica sobre assuntos pertinentes; em seguida, a criação de protótipos para o teste 
das soluções e, por último, a criação de um framework com suas funções definitivas, prontas para 
uso.  O projeto teve início com um estudo sobre as técnicas de reconhecimento facial existentes 
utilizando a biblioteca OpenCV com apoio da biblioteca JavaCV na linguagem Java. Foi 
desenvolvido um sistema capaz de detectar faces, comparar com faces previamente armazenadas 
em um banco de dados e, caso não a reconheça, marcar esta pessoa como desconhecida. Esta 
pessoa pode então ser cadastrada para ser reconhecida pelo sistema em posteriores visitas. Outro 
recurso implementado foi a demarcação de áreas, ou seja, detectar a intrusão de pessoas em 
certas áreas delimitadas previamente. Detectada uma invasão, o sistema alerta o usuário e 
armazena a sequência de imagens juntamente com informações como o invasor, o horário, a área 
invadida, para posterior análise. Durante o desenvolvimento do projeto foram criados dois 
protótipos, onde foram experimentadas algumas técnicas de processamento de imagens, 
analisando-se seus resultados; foram trabalhadas algumas funções do OpenCV, especialmente 
àquelas relacionadas à detecção e reconhecimento de faces; e outras técnicas como, por exemplo, 
serialização em XML e paralelismo com threads. Para futuros trabalhos, poderia ser aprimorado o 
algoritmo de tratamento das imagens para melhorar a detecção e consequentemente uma maior 
taxa de acerto, testar outras técnicas de reconhecimento facial e a demarcação mais detalhada 
das áreas.         
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ENGENHARIA SOCIAL COMO ELO FRÁGIL DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ANALISANDO AS 

VULNERABILIDADES HUMANAS 
 

RODRIGO HIRAE CHIOMAN  
HELTON MOLINA SAPIA  

MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

DIONE JONATHAN FERRARI  
JAIR TAVARES DE ARAUJO FILHO  

CAETANO BOCCHI PEDROSO  
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  

 
Em uma organização, todos os colaboradores se tornam usuários de informações, do nível 
operacional ao estratégico, e a grande diferença entre eles é a quantidade e o valor destas 
informações. Assegurar que os colaboradores tenham consciência sobre as informações que 
carregam é um grande desafio pois o vazamento de informação pode passar despercebido pelos 
responsáveis, gerando problemas para a organização. Para a organização é de total importância 
que os colaboradores tenham interesse em manter as informações de forma segura e analisar 
quem está trabalhando e de que forma o faz, pelo fato que o maior inimigo pode estar dentro da 
própria organização. Este trabalho tem como objetivo propor uma Cartilha de Orientações que 
visa alertar e orientar os colaboradores de uma organização sobre a importância de se fazer uso 
da segurança das informações como forma de contribuir com o desenvolvimento 
organizacional. Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, que inicialmente foi realizada uma 
pesquisa visando definir os possíveis ataques originados por meio da engenharia social. O próximo 
passo foi entender os procedimentos de classificação da informação. Na sequência buscou-se 
iniciativas que possam fazer diferença para que uma organização tenha segurança de sua 
informação. Por fim, foi construída uma proposta de cartilha de orientações sobre a importância 
do conhecimento das vulnerabilidades, em especial pelos colaboradores que potencialmente 
possam adquirir informações privilegiadas e que futuramente, possam se tornar ameaças para a 
organização.  Como resultado foi gerada uma cartilha de Engenharia Social que foi dividida em 
vários tópicos, são eles: a Informação e seu valor para a organização; a engenharia Social; o perfil 
básico de um engenheiro social; a importância de seguir os níveis de seguranças fundamentados 
pela organização; a prevenção contra possíveis ataques; os erros cometidos por colaboradores e 
de que forma agir corretamente. Com base nessa cartilha, foi possível demonstrar de forma 
simples e descomplicada informações sobre engenharia para os usuários colaboradores e terceiros 
que necessitem de orientações ou que busquem tirar suas dúvidas. Para utilização de forma geral, 
não somente a diretoria como todo corpo de colaboradores, o documento foi redigido de forma 
simples utilizando jargões técnicos e de forma descontraída as informações para que não se torne 
específico ou mesmo desinteressante ao leitor de menor conhecimento sobre o assunto. As 
buscas por ações defensivas para garantir a segurança da informação nas organizações e a 
prevenção contra a engenharia social aplicando efeitos visuais, palavreado não técnico e 
descomplicado, visando entendimento todos, é uma necessidade urgente. A elaboração da 
cartilha com as orientações e conselhos sobre cuidados com a informação é uma alternativa para 
minimizar um ataque de engenharia social.         
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Atualmente com o surgimento de novas tecnologias constantes e a grande concorrência de 
mercado entre as empresas, esta cada vez mais difícil de assegurar a segurança de informações. 
Muitas empresas tem focado sua segurança da informação em tecnologias, infraestruturas e 
segurança física e tem se esquecido de um ponto muito importante para segurança: o fator 
humano, que são facilmente enganadas ou deixam vazar informações por não estarem 
conscientizadas da importância da informação para as organizações. Este trabalho é justificado 
pela necessidade de conscientização dos usuários e de todos aqueles que tenham acesso às 
informações importantes dentro das organizações, a fim de se prevenir de ataques de pessoas que 
buscam obter informações através da engenharia social. Este trabalho tem como objetivo 
pesquisar sobre a engenharia social, suas principais formas e técnicas de ataques e criar uma 
cartilha de segurança para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de golpe e como preveni-
las. Este trabalho deverá realizar uma fundamentação teórica sobre o assunto e, posteriormente, 
uma avaliação prática de conhecimentos de pessoas sobre engenharia social em empresas. Essa 
análise teórico prática busca a elaboração de uma cartilha com possibilidade efetiva de uso pelas 
empresas para treinamento básico de seus funcionários. Este trabalho apresenta uma cartilha de 
segurança de informação direciona aos usuários e funcionários de empresas e aborda os assuntos 
que compõem a base de todo treinamento e capacitações com o objetivo de minimizar os riscos 
relacionados a engenharia social. Chamamos de engenharia social o conjunto de procedimentos e 
ações que são utilizados para adquirir informações de uma organização ou de uma pessoa por 
meio de contatos falsos sem o uso da força, do arrombamento físico ou de qualquer brutalidade. 
Nada adianta investir em sistemas de segurança, se as pessoas não estiverem conscientizadas da 
importância da segurança da informação e quais são as ameaças e os tipos de ataques que elas 
podem sofrer. Em alguns casos antes de efetuar um ataque, o engenheiro social procura conhecer 
sua vítima. Essa coleta de informação pode ser realizada através de uma ou várias combinações de 
técnicas. Ao desenvolver este trabalho, notamos que a grande vulnerabilidade relacionada a 
segurança da informação, são pessoas que não possuem conhecimento e treinamentos. Cada 
usuário deve ser responsável por proteger as informações da organização, para que ela continue 
saudável no mercado de atuação. A segurança da informação nunca será perfeita, porém 
podemos diminuir os riscos através de treinamento e conscientização. Apesar de sistemas de 
informações terem suas falhas, a principal vulnerabilidade está nos comportamentos das pessoas, 
principalmente aquelas que não tem conhecimento sobre segurança da informação.Por este 
motivo, é importante que todos os colaboradores de uma organização sejam treinados e 
conscientizados para garantir a proteção das informações.         
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ESTUDO E ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: BYOD E A 
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A evolução das tecnologias promove novos paradigmas sociais e organizacionais. Segundo 
pesquisas realizadas a utilização de dispositivos móveis tais como celulares e tablets é realidade 
para a maioria dos brasileiros. Diante dessa realidade muitas empresas tem permitido que seus 
colaboradores utilizem seus dispositivos móveis conectados à sua rede corporativa para a 
execução de suas atividades laborais, tal prática é denominada de BYOD - Bring Your Own Device. 
A Implementação do BYOD traz novos desafios para o gestor de TI, tal como permitir tal utilização 
sem se descuidar da segurança da informação.  Para garantir a segurança da informação prevendo 
situações que possam expor o ambiente de tecnologia da empresa à riscos desnecessários é 
indicada a criação de uma política de segurança da informação, atualmente norteada pela norma 
internacional ISO\IEC 27001. Tal política deverá considerar a utilização de dispositivos móveis, de 
propriedade de colaboradores ou terceiros, conectados à rede corporativa. Foi realizado o estudo 
da ISO\IEC 27001 determinando a estrutura da política de segurança da informação, a pesquisa 
das ameaças inerentes à liberação do uso de dispositivos móveis de colaboradores e terceiros na 
rede corporativa e a busca pelas atuais soluções propostas com foco em prevenir as ameaças 
oriundas da utilização desses dispositivos móveis. As empresas permitem a prática do BYOD 
motivadas por benefícios como produtividade, satisfação do colaborador na execução do seu 
trabalho e redução de custos. Os colaboradores se tornam mais produtivos podendo acessar 
informação restrita ao âmbito do negócio de qualquer lugar e a qualquer hora. Ao utilizar seu 
próprio dispositivo o colaborador realiza a operação com mais facilidade pois possui habilidade 
para o manuseio do aparelho. A empresa desonera seu custo total de propriedade em TI, uma vez 
que o colaborador paga pela aquisição e manutenção do seu dispositivo móvel. A adoção do BYOD 
não deve ocorrer de forma inocente mas sim ser acompanhada de medidas que contemplem as 
questões de segurança da informação, tais como classificar que tipo de informação pode ser 
armazenada no dispositivo móvel ou ainda implementar a criptografia de dados e em alguns casos 
mais extremos adotar soluções que permitam "particionar" o dispositivo de forma que para o uso 
pessoal o controle é realizado pelo próprio utilizador e para o uso corporativo o controle é 
implementado pelo setor e TI da organização. Deve-se prever a realização de ações com foco em 
práticas e regras definidas que visam orientar a utilização do dispositivo móvel na rede corporativa 
sem comprometer a segurança da informação. As práticas devem considerar a realização de 
treinamentos aos colaboradores, regular o protocolo de utilização de aplicações móveis, 
confecção e atualização de inventário desses ativos, configuração adequada do nível de segurança 
dos dispositivos além de definir e implantar regras na política de segurança da informação da 
organização.         
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ÉTICA NA COMPUTAÇÃO - A NECESSIDADE DE NORMAS NA INFORMÁTICA 
 

ALESSANDRO MONTALLI FILHO  
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HAROLDO CESAR ALESSI  

 
A atual popularidade da informática e, principalmente, na internet, um sistema global de redes de 
computadores que serve bilhões de usuários no mundo inteiro, levanta discussões sobre o 
significado da palavra ética. Mas, por consequência, é criada uma confusão e ética é comparada 
ao significado da palavra moral. Moral vem do latim mos e quer dizer costume. Ética vem do grego 
ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter. Na prática, a moral é aplicada para quando se quer 
impor regras de comportamento a uma pessoa ou grupo. Ética se baseia no bom senso pessoal 
para estabelecer um conjunto de normas. Tem-se como exemplo o caso da pirataria de software, 
onde a moral é oficializada pelas leis como um ato antiético. Em outra comunidade a favor do 
software livre, sua ideia não é associada à ilegalidade. A ética é quem define se cada uma das 
morais é aprovada no ambiente em que agem. Apontar a necessidade de um código de ética, pois 
este se mostra muito importante quando nos deparamos com uma divergência de opiniões, onde 
uma parte ou ambas se sintam prejudicadas e protegidas pelos preceitos éticos. Nesses casos, 
uma análise detalhada dos mandamentos éticos acompanhada do bom senso das partes neutras 
define a atitude correta a ser tomada. O código consiste também em um conjunto de diretrizes 
que esclarecem circunstâncias em que cada situação acontece e também pode haver um conjunto 
de casos para estudo comparativo, auxiliando na resolução de novas situações. 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 informações levantadas por meio deste estudo estimulam a discussão 
sobre o assunto, pois os fundamentos aqui citados são responsáveis por estarem relacionadas à 
ética na computação. Os benefícios e malefícios apresentados auxiliam o leitor a decidir se é 
preciso ou não ter uma concordância de princípios básicos como fonte de consulta na conduta 
profissional e pessoal. A ética engloba muitos fatores e depende de cada ambiente. Uma empresa 
possui sua forma de agir e as suas prioridades. Tendo isso como base, um código de ética que 
possua diretrizes é de extrema importância para garantir o bem comum, porém fazer com que 
englobe todos os possíveis ambientes é árduo. Dentro da computação, principalmente, é muito 
mais difícil de fazer valer um código, uma vez que se quer existe a regulamentação da profissão. O 
mundo da informática é muito aberto, o que acaba dificultando toda e qualquer iniciativa de se 
fazer valer uma diretriz de controle. É preciso ter uma concordância sobre princípios básicos como 
cidadania, igualdade, justiça, dignidade, etc. para que a ética possa ser posta em pratica visando o 
bem comum. A sociedade necessita desses princípios para obter um conjunto de normas a serem 
seguidas, tanto pelo profissional de informática como para qualquer pessoa.         
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FRAMEWORK PARA CONVERSÃO DE APLICATIVOS DELPHI DESKTOP EM APLICATIVOS ANDROID 
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MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  
 

Para algumas empresas, o sucesso nos negócios pode depender de uma aplicação móvel que as 
aproximem dos clientes ou melhore o desempenho de processos internos. Entretanto, 
desenvolver softwares para a plataforma móvel é um processo oneroso que consome tempo e 
recursos. Uma mudança para plataforma móvel implica em novos softwares escritos em uma 
linguagem específica, como Java na plataforma Android. Visto a importância das empresas 
ingressarem na plataforma móvel e as dificuldades de migração encontradas por elas, este 
trabalho propõe a reutilização de software, em que é buscada a conversão de aplicativos 
desenvolvidos no ambiente de programação Delphi para uma plataforma móvel. Para isso foi 
objetivado o desenvolvido de um framework para a conversão de aplicativos Delphi, que faça 
leitura e interpretação dos mesmos, gerando código Java para o ambiente Android pronto para o 
uso. Foram realizados três passos para a conversão dos aplicativos Delphi. O 1º Passo é 
reconhecer as entidades do aplicativo com base na documentação e codificação existente, que 
consiste em obter informações relacionadas à arquitetura do sistema para o seu entendimento, 
elaborando-se a lista de todos os procedimentos, sua descrição e relacionamento com a base de 
dados. O 2º Passo é responsável por desenvolver o Modelo de Objeto com as classes e seus 
relacionamentos. O 3º Passo é a abstração da regra de negócio do aplicativo a ser convertido e a 
elaboração do novo Modelo de Operações. Para testar o funcionamento do framework foi 
realizado um estudo de caso, convertendo um aplicativo desenvolvido no ambiente de 
programação Delphi, versão 7, que utiliza banco de dados Microsoft SQL Server 2008. Toda regra 
de negócio foi convertida necessitando poucas alterações para instalação e utilização em um 
aparelho móvel. Todos componentes presentes nos formulários do ambiente Delphi foram 
convertidos para componentes similares no ambiente Android, além do próprio formulario do 
Delphi que foi convertido em uma tela no Android. O banco de dados foi mapeado corretamente 
do SQL Server para SQLite e todas as entidades e relações foram mantidas. As classes contendo as 
regras de negócio foram as que apresentaram maiores problemas e precisaram de algumas 
adaptações como a criação métodos auxiliares para execução de consultas SQL ao banco de 
dados, e auxílio na referência dos métodos que representam os eventos das telas. Houve também 
intervenção de codificação manual na integração da regra de negócio com as classes geradas no 2º 
Passo. Com a utilização do framework, todo tempo e recurso que seria despendido para análise e 
criação de um novo aplicativo foi economizado, permitindo aos desenvolvedores se preocuparem 
exclusivamente com possíveis melhorias no aplicativo. Este trabalho mostrou como é possível 
reutilização de boa parte do código e praticamente todas as telas do aplicativo Delphi, 
preservando principalmente toda regra de negócio.         
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GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA: UM FUTURO PROMISSOR 
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Atualmente, o desafio para a produção de energia, é cada vez maior, pois o consumo de energia 
vem crescendo e a sua produção não pode ser feita apenas pela energia nuclear. Essa forma de 
produzir energia é bem eficiente mas prejudica a natureza. O desafio é desenvolver um modo de 
produzir energia que não cause danos à natureza e que também seja possível produzir uma 
grande quantidade de energia por um longo período. Na busca pela grande quantidade de energia 
produzida e não prejudicial à natureza, tem sido estudado várias formas de extrair energia 
hidroelétrica, como das ondas e das marés. Segundo estudos realizados pela Tidal Energy Ltd., a 
energia geradas das marés são mais previsíveis e constantes, pois as marés são geradas pela 
influência gravitacional do Sol e da Lua sobre a terra e a baixa velocidade diminui o risco de um 
impacto ambiental. Já outro estudo realizado na Grã-Bretanha para a produção de Energia através 
das ondas prevê que, até 2050, a energia produzida pelas ondas poderá render até 190 gigawatts 
de eletricidade, ou seja, três vezes a energia elétrica produzida hoje no Reino Unido. Além disso, a 
principal vantagem é que, a energia produzida pelas marés e ondas é considerada totalmente 
verde (não prejudicial à natureza) e renovável.  O objetivo principal é a geração de grande 
quantidade de energia limpa, ou seja, que não se torne prejudicial para o meio ambiente, ao 
contrário de outros métodos de geração de energia, como por exemplo a nuclear e que possa ser 
utilizada por um longo período de tempo e de uma forma estável.  Para energia de marés serão 
instaladas turbinas subaquáticas, com bases triangulares que se assentam no fundo do mar pela 
gravidade, evitando assim, a necessidade de escavações e perfurações, o que reduz os custos de 
instalação e de manutenção e será colocada três turbinas em cada base para que se possa 
maximizar a energia média gerada. Segundo a empresa, se no período de testes de 12 meses, o 
equipamento se mostra confiável, já com a energia gerada interligada com a distribuição de rede, 
será possível gerar uma capacidade de 10 MW, o suficiente para 10.000 residências. Obter energia 
através das marés e ondas é uma alternativa muito boa para os métodos de geração de energia, 
pois é uma estratégia que pode gerar uma grande quantidade de energia e de uma maneira limpa, 
onde o meio ambiente não é afetado, ao contrario de outras formas de geração de energia, como 
por exemplo: a nuclear, onde os resíduos restantes são muito prejudicial ao meio 
ambiente. Conclui-se que esse método de produção de energia é muito eficaz, por produzir uma 
grande quantidade de energia e não prejudicial à natureza, também não sofre de intermitência, ou 
seja, no fundo do mar o seu movimento é sempre constante, mantendo sua produção sempre 
ativa e o equipamento conservado. Sua instalação não causa um impacto visual, principalmente 
para os moradores em redor, ao contrario da instalação dos parques eólicos, que geram 
modificação da paisagem.         
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HÁ VAGAS: FALTAM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 
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HAROLDO CESAR ALESSI  
 

Atualmente o mercado de trabalho no Brasil existe uma carência de profissionais qualificados, 
pessoas que tenham o perfil de capacitação necessária para ocupar as vagas disponíveis. Pesquisas 
realizadas pela IBM informa que 50% dos CEOs brasileiros sentem a escassez de mão de obra de 
qualidade. Um dos fatores para a falta de profissionais qualificados segundo o CEO do 
ManpowerGroup no Brasil é a má formação escolar, onde o conhecimento adquirido na trajetória 
acadêmica não é o suficiente para se tornar um profissional de capacidade. Tem como objetivo 
apresentar a situação do mercado de trabalho brasileiro em relação a carência de profissionais 
qualificados, que possua a competência desejável pelas empresas. Tipo de pesquisa descritiva, 
para a disciplina de Computadores e Sociedade. Podemos dizer então que a escassez de 
profissionais, acontece pela ausência da qualificação, explicando dessa maneira a falta de 
profissionais qualificados. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - BRASSCOM, são disponibilizadas uma grande quantidade de vagas no 
mercado de trabalho, porém muitas dessas vagas não são preenchidas. Um dos motivos do não 
preenchimento é a falta de profissionais com a qualificação adequada para certas tarefas. O que 
mostra que mesmo com a demanda de profissionais disponíveis no mercado, não são suficientes 
para suprir a necessidade que as empresas procuram. Pesquisas realizadas pelo Núcleo CCR de 
Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral aponta que desde 2010 não houve evolução no 
cenário de dificuldades que as empresas enfrentam em contratar profissionais capacitados, 
passando de 92% para 91% das empresas entrevistadas que continuam a ter dificuldades em 
2013. Cria-se assim, o cenário atual de grande oferta de emprego e pequeno o número de mão de 
obra qualificada existente. Segundo o diretor-geral do SENAI, um dos motivos dos profissionais 
disponíveis no mercado não ser qualificados é o conhecimento vindo de algumas escolas de 
ensinos sem qualidade, onde parte dos alunos terminam a educação básica sem o mínimo de 
conhecimento necessário, tendo assim uma má formação. Sendo assim, tentando driblar a falta de 
conhecimento dos funcionários, muitas empresas estão optando por treinamentos internos, 
capacitando seus funcionários com a prática necessária, é o que diz o diretor da Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH e completa que ao investir em treinamento o custo é 
menor. Tendo em vista o caminho que percorremos e trilhamos no ramo da tecnologia, vimos que 
o caminho é árduo, porém se for bem trabalhado será mais fácil entrar no ramo, dessa forma a 
pessoa que não se qualificar terá uma grande dificuldade para conseguir uma vaga, ou não 
conseguirá ter uma vaga no mercado. Portanto para ser um profissional qualificado, não importa a 
área escolhida, é requisito que tenha a competência e conhecimento necessário, buscando mais 
qualificação, dessa maneira podendo galgar novas oportunidades.         
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IDENTIFICAÇÃO DE CÂMERA A PARTIR DE IMAGENS DIGITAIS 
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Computação forense é uma área que pesquisa métodos científicos com o objetivo de propor 
soluções para análise, recuperação, preservação, interpretação e coleta de evidências digitais. 
Com a popularização das câmeras digitais, vários tipos de crimes podem ser "provados" através da 
identificação da câmera responsável pela captura de uma dada imagem. Como por exemplo, 
identificar a câmera que gerou uma imagem de pedofilia, pode definir que o autor do crime é o 
dono do aparelho em questão. Para solucionar tal problema, é necessário um método científico 
comprovado que possibilite "provar" se uma determinada é câmera a responsável pela captura de 
uma imagem. A câmera digital captura a imagem e gera um arquivo digital. Uma imagem digital é 
uma imagem bidimensional, representada por vários pontos definidos por valores numéricos, que 
formam uma matriz matemática, onde cada ponto é um pixel. Dentro deste contexto o projeto se 
baseia na criação de um método de identificação da câmera a partir da imagem, através de 
estudos e implementação de algoritmos de processamento digital de imagens com o auxílio de 
métodos de aprendizado de máquina e extração de característica. Uma base de dados foi criada, 
com 3 câmera digitais de marcas diferentes, cada uma delas capturou aproximadamente 150 
imagens, em ambientes semelhantes, serão dividas entre conjuntos de treinamento e teste. O 
objetivo principal deste projeto é estudar, implementar e elaborar métodos capazes de identificar 
se uma câmera digital capturou uma dada imagem, da forma mais eficaz possível. Paralelamente, 
o projeto terá o estudo de métodos de aprendizado de máquina e extração de característica. Para 
cada câmera geraremos uma imagem que corresponde a "média" de todas as imagens de 
treinamento, que é uma imagem que contém cada pixel com o valor somado de todas as imagens 
e divido pela quantidade total. Nela foi feita a passagem de um filtro que identifica se há, para 
cada canal (vermelho, verde e azul), algum pixel que esteja fora da média dos pixels somada ao 
desvio padrão do filtro em questão. Isso gerará uma assinatura digital de cada câmera, que 
contém o que nós consideramos como dead/hot pixels. Posteriormente aplica-se o processo de 
erosão e dilatação com intuito de eliminar ruídos na imagem. O passo final será a comparação dos 
pixels nas coordenadas identificadas da assinatura digital, entre a imagem "média" e a imagem 
sob observação. A câmera que tiver "média" com a menor diferença dos valores, será considerada 
a câmera responsável pela captura. Atualmente conseguimos um resultado de 17 acertos em 20 
testes, que corresponde a 85% de aproveitamento. Outros autores obtiveram resultado um mais 
alto (~92%), porém o projeto ainda está desenvolvimento e espera-se que com aplicação de 
métodos de aprendizado de máquina seja possível superar os resultados da literatura. O método 
obteve uma alta taxa de acerto, e se mostrou de simples compreensão e implementação.         
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IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS DO FUTEBOL DE ROBÔS UTILIZANDO ALGORITMO DE DESCRIÇÃO DE 
PONTOS CHAVE 
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MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA  

 
O futebol de robôs desde a sua criação tem sido usado para pesquisa sobre desenvolvimento de 
robótica móvel e sistemas multiagentes envolvendo as engenharias e a área da informática. Nesse 
jogo encontram-se vários problemas a serem estudados, como por exemplo, a construção 
mecânica, eletrônica, controle e reconhecimento dos objetos presentes. Este trabalho, que se 
destina a parte de visão computacional de um futebol de robôs, faz uso de algoritmos detectores e 
descritores de pontos chave para serem usados no reconhecimento dos robôs, e com isso 
encontrar, em tempo real, suas posições e direções. O objetivo principal deste trabalho é construir 
a parte de visão para um futebol de robôs utilizando uma Webcam HD. Esse futebol de robôs é 
constituído por dois times com dois robôs cada e uma bola colorida. Além de reconhecer os robôs, 
que deve ser feito para os dois times, o sistema de visão computacional também deverá 
reconhecer o campo e bola. Este trabalho foi dividido em três partes. Na primeira parte foi 
realizada a escolha e experimentação dos algoritmos descritores de pontos chave SIFT e ORB, 
utilizado no reconhecimento dos robôs, com base em resultados de trabalhos anteriores. A 
segunda parte consistiu em aplicar os algoritmos, escolhidos na fase anterior, em um ambiente 
simulando o futebol de robô. A terceira parte consistiu na segmentação dos objetos desejados nos 
frames de vídeo analisado pelos algoritmos. Foi utilizado um algoritmo de rastreamento de cores 
para identificar as cores dos objetos desejados, um algoritmo para recortar esses objetos 
rastreados e por fim aplicar os algoritmos em frames reamostrados com tamanhos menores. A 
terceira parte do trabalho foi removida desse projeto pelo fato de o custo computacional de 
realizar esse processo ser maior que aplicar os algoritmos no frame inteiro. Os resultados 
encontrados, aplicando os dois algoritmos em um ambiente simulando o futebol de robô mostrou 
que algoritmo ORB tem mais dificuldade em encontrar objetos em escala maiores do que o 
algoritmo SIFT, porém o algoritmo ORB tem um custo computacional aproximadamente sete vezes 
menor que o SIFT. Os dois resultados encontrados durante esse trabalho não foram satisfatórios, 
pois o tempo de processamento despendido pelo algoritmo SIFT não tornaria o sistema de visão 
em tempo real, ao posso que o algoritmo ORB não consegue encontrar os objetos do futebol de 
robô com a distância necessária para ser posicionada a Webcam. Os próximos passos, necessários 
para realização desse trabalho, será processar o algoritmo SIFT dentro da GPU da placa de vídeo, 
visando otimizar o algoritmo, para que se possa alcançar um tempo aceitável para o trabalho 
proposto.         
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Com o desenvolvimento e a consequente evolução da tecnologia ocorreu uma grande 
disseminação dos dispositivos geradores de imagens digitais de alta resolução, dentre estes 
destaca-se as câmeras digitais e os scanners. Em muitas áreas do conhecimento o uso de imagens 
digitais é necessário, e também é importante conhecer a origem; ou seja, saber qual dispositivo 
gerou a mesma e se é autêntica. Neste contexto imagens podem não ser originais, visto que 
qualquer pessoa pode criar uma falsificação. Analisando estes fatores compreende-se a 
necessidade de se desenvolver um método que possibilite a identificação do dispositivo que 
originou determinada imagem digital. Vários métodos de identificação do dispositivo de origem já 
foram propostos, uma abordagem eficiente é basear-se nos defeitos característicos existentes, 
que podem ser riscos no vidro, dead-pixels, hot-pixels e poeira, para obter um padrão único, 
permitindo assim a identificação das imagens geradas pelo dispositivo. O desenvolvimento de um 
método com estas características, justifica-se pelo fato de ser um tema muito pouco explorado e 
atual, visto que o uso de documentos digitalizados está crescendo; outra justificativa é a 
identificação de fraudes, pois se a imagem não foi gerada em um dispositivo autorizado, existe um 
indicio de que manipulações podem ter ocorrido; por fim é relevante no combate a pirataria, pois 
pode-se saber de quais equipamentos se originaram cópias não autorizadas. Este projeto tem por 
objetivo desenvolver um ferramental matemático que possibilite a identificação/classificação de 
imagens provenientes de um dado scanner, a partir do ruído característico existente no sensor de 
imagem do dispositivo. Um segundo objetivo é gerar uma base de imagens digitalizadas para 
testar e validar o método desenvolvido. Para o desenvolvimento do método é utilizada a 
linguagem C# e o IDE Visual Studio 2013. A base de imagens foi gerada a partir de 80 imagens com 
o uso de quatro scanners de modelos diferentes, digitalizando na resolução de 300DPI. Utilizando 
a Transformada Wavelet Discreta para separar as altas frequências, aplica-se uma técnica de 
Thresholding que remove o ruído. Com a subtração da imagem sem ruído da original, obtêm-se o 
apenas o ruído, que é o padrão utilizado na identificação do dispositivo de origem. Os resultados 
obtidos até o momento são promissores, haja visto que o filtro baseado em wavelet está 
conseguindo identificar e eliminar o ruído característico existente no dispositivo, com pouca 
degradação da imagem. O projeto ainda está em desenvolvimento. Nas próximas etapas do 
projeto serão realizados testes práticos e mais elaborados. A filtragem pela transformada de 
wavelet conseguiu remover ruídos gerados pelo dispositivo, possibilitando a extração das 
características únicas, permitindo assim realizar a identificação do dispositivo gerador da 
imagem.         
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A tecnologia vem avançando a cada dia, tornando-se possível a automatização de tarefas como, 
identificação e rastreamento de pessoas. Porém, com o aumento populacional e a escassez de 
sistemas especializados em identificação e rastreamento, torna-se cada vez mais difícil 
desempenhar tal tarefa manualmente, alguns fatores como, oclusão entre pessoas, mudanças 
bruscas na trajetória, velocidade e repetição de uma mesma tarefa induzem o usuário a 
cometerem erros. Sendo assim, a busca pela automação desta tarefa se faz necessário para um 
melhor monitoramento e maior comodidade ao usuário. O objetivo desta pesquisa consiste em 
desenvolver um sistema que possibilite o rastreamento de uma pessoa em um local público 
através de um circuito de câmeras, identificadas por características como cor da pele, altura e 
características pessoais. Para o desenvolvimento desse trabalho foram realizadas quatro fases 
para a identificação e rastreamento de uma pessoa. A primeira fase consiste no treinamento, que 
é feito a partir de uma base de imagens, em que é utilizado um conjunto positivo, representado 
por imagens contendo pessoas, e outro conjunto negativo, com imagens sem pessoas. Essas 
imagens são submetidas a um treinamento de classificação supervisionada, com o algoritmo SVM. 
A segunda fase é representada pela extração das características da imagem. Nessa fase a imagem 
passa por um tratamento de normalização gama, utilizado para aumentar o contraste e diminuir a 
interferência de luz e sombra presente na imagem. Em seguida é calculada a derivada de cada 
pixel, que é usada na construção do HOG. A terceira fase é a construção do HOG - Histogram 
Oriented Gradient. Primeiramente são criadas células, cada uma delas contém uma região de 8x8 
pixels da imagem, um vetor com a derivada de cada um dos pixels e um vetor com 8 posições 
representando a orientação dos pixels. Na sequência são construídos os blocos, representados por 
um matriz de 2x2 células e um vetor com a junção dos 4 histogramas presentes em cada célula. 
Por fim, é criada a janela de identificação, que representa a união de todos os blocos, células e 
histogramas em uma única estrutura. A quarta e última fase é a utilização do HOG juntamente 
com o vetor do treinamento para a classificação de uma pessoa na imagem. Nos resultados 
obtidos com o vídeo de teste, o algoritmo mostrou-se ter bom desempenho, em que se obteve 
91,65% de acerto na classificação de pessoas utilizando o treinamento disponível pelo 
OpenCV. Apesar do bom resultado busca-se elaborar um novo treinamento para melhorar tanto a 
taxa de acerto quanto a velocidade do algoritmo. Foi observado que mesmo utilizando o 
treinamento disponibilizado pelo OpenCV, o algoritmo desenvolvido neste trabalho se comportou 
muito bem, mesmo com a filmagem estando em movimento, o que mostra a eficiência do 
algoritmo. Conclui-se que apesar de se utilizar apenas o treinamento pronto ele já apresenta bons 
resultados e mostra-se capaz de atingir os objetivos esperados.         
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Com o aumento de tráfego de veículos nas ruas e rodovias do país, o controle viário se torna mais 
difícil, o que pode ocasionar muitos problemas por superlotação das vias. Uma das possíveis 
soluções para ajudar a resolver esse problema é utilizar recursos da área de Visão Computacional 
para rastrear e identificar veículos. Essas soluções podem ser aplicadas, por exemplo, em sistemas 
de contagem de veículos em rodovias não pedagiadas, em que essas informações podem ser 
usadas para tomadas de decisões por administradores municipais e estaduais. Outra aplicação, 
que é de grande valia seria para a construção de semáforos inteligentes, que controlam os tempos 
de bloqueio e liberação da via baseados no fluxo de veículos ou de acordo com a necessidade de 
diminuir engarrafamentos. Este trabalho propõe identificar e rastrear veículos, sem o auxílio de 
sensores eletrônicos, utilizando apenas recursos de Visão Computacional. Os objetivos específicos 
do trabalho têm como proposta rastrear veículos usando o algoritmo de Fluxo Óptico de Lucas e 
Kanade, além de identificar, tratar oclusões, e classificá-los conforme seu tipo, tais como: carro, 
ônibus, caminhões e motos. Foi realizada uma gravação de um vídeo na rodovia Raposo Tavares 
próximo à cidade de Presidente Prudente/SP com duração de 12 minutos e 22 segundos, para 
realizar os experimentos. A técnica de Fluxo Óptico foi utilizada para identificar e rastrear veículos 
a partir de imagens obtidas dos quadros do vídeo. O algoritmo de Lucas e Kanade foi escolhido 
neste trabalho como técnica de Fluxo Óptico, por ser muito utilizado em muitos trabalhos da 
literatura científica e apresentar bons resultados. Ao realizar os experimentos, foi possível 
perceber que alguns pontos (pixels) se deslocaram para um sentido completamente diferente ao 
dos veículos, sendo preciso realizar alguns tratamentos para eliminar esses pontos e também os 
pontos que estiverem fora da área de interesse. Depois de realizar todos os tratamentos, foi 
possível encontrar somente os pixels que representaram os carros e as direções corretas para 
onde os veículos trafegam. Entretanto, as sombras dos veículos também são rastreadas, sendo 
este tipo de tratamento um próximo passo a ser realizado no desenvolvimento do trabalho. Os 
resultados obtidos com o trabalho conseguem rastrear os veículos que passam pela rodovia 
imageada, eliminando os pontos que não são importantes. Embora, seja possível saber o fluxo de 
veículos passando pela rodovia, ainda falta resolver os problemas de oclusões de veículos, que 
ocorre principalmente com veículos grandes seguidos de veículos pequenos. Acredita-se que 
mesmo quando a tarefa de segmentar os veículos para evitar oclusões esteja implementada no 
trabalho, e assim ter uma contagem mais correta, o desempenho do algoritmo se mostrará dentro 
do esperado para que se possa utilizá-lo para aplicações que exigem respostas imediatas.         
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Conforme a competitividade das empresas vai aumentando, a busca pela melhoria da qualidade 
tem crescido no âmbito organizacional. É necessário que as empresas tenham a consciência da 
importância de compreender os seus processos, para então ter sucesso na melhoria contínua 
através de metodologias de qualidade total. O conceito de melhoria pode ser relacionado a obter 
uma forma mais adequada, com o menor custo e tempo, para realização dos processos.  Este 
trabalho teve como objetivo aplicar o Seis Sigma, através do método DMAIC, para definir as etapas 
do processo da organização. O objetivo foi utilizar métodos de medição, analisar os processos 
problemáticos apontados pela medição, e propor melhorias.  A primeira fase do trabalho constou 
em estudar os conceitos de gestão da qualidade com foco em melhoria de processos 
organizacionais e realização de medições. A segunda constou com o mapeamento dos processos e 
a medição das atividades para verificar onde estavam os problemas principalmente quanto à 
demora na apresentação de resultados finais sobre a coleta de vetores. A terceira fase propôs 
formas de melhorias no processo com adição de tecnologia da informação focando em melhorar o 
desempenho do processo em relação à tempo. Foram propostas três soluções para melhoria 
sendo que a primeira consiste em implementar BYOD, em que os funcionários da organização 
trariam seu próprio dispositivo móvel e estariam alimentando o sistema através de um aplicativo. 
A segunda opção é a aquisição de palmtop pela instituição para uso nas coletas. E a terceira seria a 
contratação de recursos humanos e equipamentos para alimentação do sistema de informação 
desktop solucionando o principal problema encontrado que é em relação ao tempo de execução 
dessa etapa. O maior problema encontrado no processo foi referente ao tempo de execução das 
etapas. A etapa de alimentar o sistema de informação apontou um alto nível de variação e uma 
grande influência em toda a etapa de execução deste processo. Através disso, vale ressaltar a 
importância dos métodos de medição do programa Seis Sigma para realizar análises e executar 
melhorias e controles. Vale ressaltar que a modelagem de processos e a utilização de medições 
foram de extrema importância para alcançar o objetivo deste trabalho e propor melhorias para o 
processo mapeado. O objetivo do trabalho foi atingido ao propor três possíveis melhorias no 
processo de coleta de vetores agilizando o trabalho e a finalização adequada de dados estatísticos 
de vetores ambientais encontrados em um tempo hábil para a proposta de alternativas de 
controle ambiental. Como proposta para trabalhos futuros seria necessário um estudo para 
implementar uma das idéias citadas como solução definitiva de melhoria (contratação de recursos 
humanos e aquisição de equipamentos, BYOD ou o palmtop) na empresa e aplicar a metodologia 
DMAIC novamente para medir a evolução em melhoria do processo.         
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Durante o processo de desenvolvimento é comum projetos apresentarem problemas que ocorrem 
repetidamente. Nesse caso, sempre haverá o retrabalho para resolvê-los, mas caso a solução para 
o problema seja conhecida, basta reutilizá-la, acelerando o processo de desenvolvimento. A partir 
dessa ideia foram criados os padrões de projeto de software, que consistem em uma forma de 
reutilizar soluções padronizadas de software para estes problemas corriqueiros. Vários padrões de 
projeto podem ser encontrados na literatura, principalmente, os propostos por Gamma, Helm, 
Johnson e Vlissides, os quais se propõem solução para problemas comuns. No entanto, há ainda 
um obstáculo: a dificuldade no aprendizado sobre padrão de projeto e a falta de conhecimento 
dos projetistas envolvidos. O propósito deste trabalho é fornecer um módulo de extensão (plugin) 
que realize a implementação da estrutura de alguns padrões de projeto com o intuito de auxiliar 
no aprendizado e na sua aplicação durante o desenvolvimento de software, destacando suas 
vantagens e apresentando um demonstrativo quanto ao processo de utilização em determinadas 
situações, fornecendo, assim, uma base de estudos a ser utilizada por profissionais envolvidos em 
atividades de desenvolvimento. As duas primeiras fases do projeto consistiram em realizar um 
estudo dos padrões de projeto e a codificação de um plugin na linguagem de programação Java. 
Após o término do desenvolvimento dessas etapas, será realizada uma análise qualitativa, a partir 
da comparação do desenvolvimento de sistemas utilizando os padrões de projetos 
disponibilizados no plugin. A ferramenta está em desenvolvimento para ser utilizada como um 
plugin do ambiente de programação NetBeans, em que será adicionado pelo usuário no momento 
da utilização. Esta ferramenta está estruturada de forma simples e intuitiva ao usuário e 
implementará os padrões Strategy e Mediator. A partir da seleção do padrão, será exibida uma 
breve descrição do seu funcionamento. Com resultados parciais obtidos até o momento, 
observaram-se vantagens no uso dessa ferramenta, por proporcionar agilidade na aplicação do 
padrão e geração do código referente às classes necessárias.  O projeto está proporcionando até o 
momento um resultado satisfatório quanto à geração de código do padrão escolhido. Além disso, 
como a ferramenta é dirigida ao ensino de padrões de projeto, seu layout foi elaborado com o 
objetivo de facilitar a aplicação e o entendimento de diferentes padrões. Isso foi possível em 
virtude da aplicação do padrão ser organizada em etapas, as quais organizam o processo ao 
mesmo tempo em que apresentam orientações e conceitos relacionados. Foi observado no 
mercado que não se encontra ferramenta com o mesmo propósito de ensino que a ferramenta 
oferece. Com este estudo observou-se que a utilização da ferramenta no processo de 
desenvolvimento de software, facilita o processo de aplicação e desmistifica seu uso nas soluções 
baseadas em software.         
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Não é difícil notar que o cotidiano das pessoas é altamente dependente da informática. A 
sociedade hoje não consegue ficar sem o auxílio dos computadores e até dos celulares, a pessoa 
está sempre cercada por tecnologias que se aprimoram a todo o momento. A informação é um 
dos bens econômicos mais valiosos, e as pesquisas e estudos estão sempre focados na procura de 
melhores maneiras de obter, trocar e proteger este bem, especialmente através do computador. 
Não é de se estranhar que algo tão presente em nossas vidas influenciaria tanto a nossa cultura, 
em escala global. Neste trabalho serão pesquisados, expostos e discutidos alguns impactos na 
cultura proporcionados pela informática e as novas tecnologias. Por essa pesquisa descritiva 
procura-se entender melhor o impacto e a razão pela qual a tecnologia está afetando as pessoas. 
A obtenção das informações descritas neste projeto foi por meio de sites, artigos web e livros. 
 Foram encontrados diversos exemplos do efeito que a tecnologia e a informática têm na cultura e 
no dia-a-dia das pessoas. Eles podem ser positivos, negativos ou até mesmo neutros, mas afetam a 
sociedade de certo modo, percebendo-os ao nosso redor ou às vezes de maneira sutil. Com o 
avanço da tecnologia as pessoas ficam cada vez mais afastadas uma das outras fisicamente, pois o 
contato social pode ser feito no conforto de suas casas através da Internet. Assistir a filmes no 
cinema, espetáculos, ou fazer compras, por exemplo, razões clássicas para sair de casa, não são 
mais tão comuns, uma vez que se pode fazer tudo isso com apenas alguns cliques em seu 
computador, e acaba diminuindo ainda mais o contato com outras pessoas, mesmo que 
indiretamente. Atualmente, é possível até mesmo ver pessoas andando nas ruas ou no trabalho 
utilizando o tempo todo o celular, totalmente alienadas com o que acontece ao seu redor. Até 
mesmo nas escolas, o computador afeta o processo educacional: por um lado, pode ajudar o 
aluno, como um meio de acesso a um mar de informações contidas na Internet; por outro lado, as 
diversas utilidades do computador podem distrair o aluno dos estudos e até mesmo confundi-lo 
com tanta informação. Mas a informática não somente afasta as pessoas, em certos casos pode 
aumentar o seu vinculo com estas; através do computador é possível conhecer pessoas e 
costumes muito mais distantes de seu usual círculo social, pessoas até mesmo de outros países. É 
natural do homem que, através desse contato com outros países e culturas, conheça e aprenda 
com eles, alterando e adaptando a sua própria cultura e hábitos, criando assim uma cultura 
supranacional.  É realmente difícil encontrar uma resposta única sobre impactos sociais da 
informática e das novas tecnologias, pois sempre aparecem coisas novas constantemente. 
Tomando como exemplo o celular, que surgiu algumas décadas atrás, vem evoluindo e no 
momento está se tornando indispensável na vida das pessoas.         
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Mesmo com a popularização da impressora 3D nem todas as universidades adotaram tal 
ferramenta para simplificar seu processo de ensino. Por meio da modelagem 3D várias áreas 
teriam uma facilidade de expressar seus trabalhos e projetos como: na arquitetura em 
implementação a projetos de engenharia com uma escala milimétrica; medicina com modelagem 
de fraturas específicas e órgãos; na odontologia com uma arcada dentária na odontologia na 
modelagem de arcadas dentárias, entre outras. Existe uma vasta usabilidade para a ferramenta, 
com possibilidades e oportunidades que podem ser geradas através da popularização da utilização 
de impressoras 3D dentro do ambiente universitário. O objetivo deste trabalho é despertar o 
interesse por este tipo de tecnologia e consequentemente incentivar alunos e professores a 
introduzir este tipo de inovação dentro da universidade. Como o modelo de impressão 3D é uma 
tecnologia recente, existe pouca referência bibliográfica sobre o assunto. Serviram como material 
de apoio artigos da internet e a vivência dos envolvidos com os cursos da universidade e outras 
entidades. Resultados podem ser observados nas melhorias no processo de entendimento dos 
alunos, processo mais ágil no que se diz respeito a apresentação de informação por meio de 
exemplos físicos (maquetes, modelos). A técnica de prototipagem rápida, popularmente 
conhecida como impressão 3D consiste em criar um modelo físico através de um modelo 
tridimensional, utilizando matérias primas como filamentos de plásticos e metais. Esta tecnologia 
se desenvolveu ao ponto dos processos industriais serem repensados. A próxima revolução 
industrial está surgindo, onde todos podem participar do processo. Essa ideia de democratização 
não será muito diferente do que aconteceu com os computadores pessoais. O surgimento de 
impressoras 3D abre espaço para novas oportunidades para desenvolvimento de programas de 
extensão, ensino e pesquisa, objetivando apoiar inovação e estimular novas maneiras de ensino. 
Diversas áreas de uma universidade podem se beneficiar com a utilização destes equipamentos, 
na medicina com as recentes descobertas de desenvolvimento de ferramentas avançadas é 
possível criar próteses personalizadas, utilizando a tomografia computadorizada e 
consequentemente a impressão 3D é possível imprimir o modelo físico por meio de outro 
material, facilitando a análise da região. A impressão 3D já é uma realidade e precisa ser melhor 
compreendida pelo meio acadêmico proporcionando uma nova maneira de aprendizado e 
inovação. Com a implantação deste novo recurso nas universidades, professores e alunos 
necessitam de tempo e treinamento para produzir conteúdo de qualidade. Levando em 
consideração a utilização desta tecnologia como um meio de aprendizagem e apoio a inovação, 
possivelmente estes equipamentos terão laboratórios exclusivos para execução destes trabalhos e 
demonstração dos produtos criados, com o intuito de incentivar futuros projetos com base em 
projetos anteriores.         
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A principal vocação de um curso de tecnologia é oferecer uma formação específica voltada para o 
mundo do trabalho, articulando diferentes formas de educação, trabalho, ciência e tecnologia. 
Nessa perspectiva, encontra-se o fator motivador que norteou a Faculdade de Informática da 
Unoeste na criação dos cursos superiores de tecnologia em Gestão da TI, Sistemas para Internet e 
Redes de Computadores, que objetivam integrar a ciência e a tecnologia no desenvolvimento de 
atitudes, competências e habilidades. Isso é facilitado pelo desenvolvimento de um Projeto 
Integrador de Disciplinas, PID, presente nos três primeiros semestres dos cursos.  O PID tem por 
objetivo promover a interdisciplinaridade e a integração de diversas bases tecnológicas na 
construção de um conhecimento coletivo. Ele possibilita aos alunos o entendimento e a resolução 
de problemas reais, por meio de "casos simulados" em empresas fictícias. Os "casos simulados" 
são organizados e apresentados sob a forma de um documento denominado Resumo Executivo, 
que é disponibilizado para todos os alunos no início de cada semestre letivo.  Para a elaboração 
deste projeto os alunos contam com apoio de disciplinas que fornecem a oportunidade de seu 
desenvolvimento de atividades durante o expediente acadêmico, previamente organizados em 
reuniões de planejamento do PID no início de cada novo semestre. Estas atividades são 
frequentemente realizadas nos laboratórios de informática e salas de aula onde os alunos se 
reúnem e escrevem os projetos, definem estratégias e dividem tarefas.  Os alunos percebem e 
treinam atributos valorizados pelas organizações como a pró-atividade, a importância e 
necessidade de sintonia da atuação em equipe, mediação de conflitos e negociação entre os 
membros, divisão de trabalho, entre outras, num cenário favorável ao aprendizado pelo fazer. 
Nesse contexto os docentes tornam-se orientadores naturais das equipes, atuando de forma mais 
próxima, o que lhes dá a oportunidade de conhecer e avaliar de perto os indivíduos em atributos 
como: iniciativa, colaboração, participação, persistência e disciplina, além de contarem com uma 
disciplina que é responsável pelo alinhamento e checagem das atividades do PID em cada capítulo. 
 Como o Resumo Executivo contempla classes de problemas que se relacionam diretamente com 
as disciplinas cursadas, o aluno tem a nítida percepção do curso como um todo, da relação 
existente entre mais de uma disciplina para resolução de um mesmo problema, e não apenas de 
um recorte isolado de disciplina que não interage com outra. Nesse sentido, a avaliação do aluno é 
processual e formativa, durante o semestre por meio da sistemática de checagens da disciplina 
que realiza a condução do PID, e ao final, onde as equipes apresentam seu projeto completo a 
uma banca de professores.         
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INTERDISCIPLINARIDADE NOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DA FACULDADE DE 

INFORMÁTICA DA UNOESTE: PIT - PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS 
 

MOACIR DEL TREJO  
MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA  

EMERSON SILAS DÓRIA  
HELTON MOLINA SAPIA  

HAROLDO CESAR ALESSI  
 

A principal vocação de um curso de tecnologia é estar focada numa formação rápida e específica, 
voltada para o mundo do trabalho, e criado para atender a um nicho específico, que exige 
profissionais com um conjunto de habilidades e competências cuja aquisição é facilitada pelo 
desenvolvimento de um Projeto Integrador de Tecnologias, PIT, disciplina presente na matriz 
curricular no quarto semestre dos três cursos superiores de tecnologia da FIPP, Faculdade de 
Informática de Presidente Prudente, na Unoeste: Gestão da TI, Sistemas para Internet e Redes de 
Computadores. O projeto tem por objetivo principal aproximar o aluno de uma situação real de 
trabalho e resolução de problemas corriqueiros do mercado, norteado e orientado pela empresa e 
professor da disciplina o aluno deve atender a uma situação problema específica, com foco num 
problema identificado ou em uma necessidade, cuja solução exija o desempenho das 
competências e habilidades já adquiridas e em processo de aquisição no curso.  Dividido em três 
etapas, na primeira os alunos são direcionados a organização que será beneficiada com sua 
atuação. Como o projeto tem caráter extensionista, os alunos deverão dar preferência às 
instituições filantrópicas, organizações sem fins lucrativos, entidades religiosas ou ainda entidades 
carentes, de prestação de serviços de interesse público, grupos de voluntários e demais que 
demonstrarem interesse e necessidade, quando estas oferecerem condições satisfatórias para o 
desenvolvimento. No segundo momento as orientações sobre o desenvolvimento do projeto são 
fornecidas pelo professor da disciplina e atua com mediador para integração entre os alunos e 
contatos com profissionais da área bem como da empresa, cuja especialidade seja necessária para 
a conclusão do projeto. Por fim, o projeto é apresentado a uma equipe convidada de professores e 
profissionais para avaliação dos resultados finais. Os principal resultado encontrado vai ao 
encontro da vocação dos cursos superiores de tecnologia, no que diz respeito a uma formação 
focada nas necessidades de mercado. Esta iniciativa já contribui nos últimos três anos de sua 
execução com mais de 50 entidades/empresas de Presidente Prudente e região. Também permite 
para o aluno uma prévia inserção no mercado de trabalho bem como a valorização do seu 
currículo profissional. A aproximação do aluno da comunidade local possibilita ao mesmo tempo 
conhecer sua realidade e necessidades e também oferecer a estas entidades a contra partida 
social, papel fundamental das IES. O apoio da equipe multidisciplinar de professores e 
profissionais, de diversas especialidades, sustentam os pilares necessários, em parceria com 
organização escolhida, para o desenvolvimento com sucesso do projeto. Constata-se por meio dos 
resultados apresentados a equipe de professores e profissionais na banca de avaliação dos 
projetos, que as organizações ficam plenamente satisfeitas com a inserção da TI no seu meio de 
forma profissional e orientada.         
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LER E DORT: INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVENTIVAS - ESTE É O MELHOR CAMINHO 
 

CAIO CÉSAR RUSSI  
FRANCIÉLY APARECIDA VIEIRA SILVA  

HAROLDO CESAR ALESSI  
 

As doenças LER (Lesões por Esforços Repetidos) e DORT (Distúrbio Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho) estão sendo motivo de elevada preocupação pelas empresas e seus funcionários 
devido ao número de casos de trabalhadores terem aumentado com o passar dos anos. Elas 
atingem principalmente os membros superiores, atacam nervos e tendões e músculos, 
provocando inflamação e irritações dos mesmos. A forma como os profissionais de informática 
atuam influencia e muito a causa dessas doenças, por ficarem sentados em frente a um 
computador por horas e horas fazendo o mesmo movimento repetido. O relaxamento da postura, 
punhos estendidos e todas as tarefas mal projetadas também são causadores do problema. A mão 
é o principal alvo dessa doença nesses profissionais, por estarem sempre as usando repetidas 
vezes na digitação e sem intervalos. A prevenção dessa doença é de extrema importância, pois um 
profissional atingido precisa se manter afastado de suas atividades por um determinado período 
de tempo. Descrever os métodos de prevenção das empresas em relação às doenças profissionais 
que podem prejudicar a saúde de seus funcionários e os serviços desenvolvidos pelos 
profissionais. Mostrar por que o investimento nessas empresas é lucrativo e não uma 
despesa.   Os exercícios de alongamento e relaxamento é apenas o começo de uma série de 
exercícios simples para prevenir LER e DORT. Há diversos tipos de relaxamento a serem realizados 
nas empresas após o expediente. Em grandes empresas, existem salas equipadas para repouso e 
alongamento com o auxilio de profissionais, em educação física e fisioterapia, para prevenir essas 
lesões em funcionários. As pequenas empresas buscam diminuir o ritmo de trabalho, estabelecem 
pausas para descansos, reduz a jornada de trabalho, entro outros. Para minimizar a quantidade de 
doenças profissionais nas empresas, devem ser realizadas atividades com pausas suficientes para 
premir que os músculos e tendões não sejam prejudicados, e os exercícios de relaxamento devem 
ser feito com frequência. Durante as pausas é importante haver a substituição de funcionários 
para tarefas repetitivas. Desta forma, várias pessoas podem realizar a mesma atividade, o número 
de apresentações da doença pode ser reduzido através da troca de férias entre os funcionários 
passarem serem maiores. É de responsabilidade das empresas passarem a comprar equipamentos 
de trabalho (como por exemplo: cadeiras, mesas, teclados, mouses entre outros) adequados e 
realizar treinamentos dos mesmos para a prevenção de acidentes. Pois, todas as atividades mal 
realizadas são causadoras do problema. Finalmente, o investimento feito para ações preventivas 
pela empresa, que no começo possa ser considerada como uma despesa, mas no futuro os dois 
lados ganham, o funcionário não terá problemas de saúde e a empresa não terá problemas com o 
funcionário.         
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LEVANTAMENTO DOS PRINCIPAIS ATAQUES À SISTEMAS PARA INTERNET E POSSÍVEIS FORMAS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE 
 

ERNESTO GUSTAVO RAINER TRAUTMANN JUNIOR  
MARCELO VINÍCIUS CRERES ROSA  

HELTON MOLINA SAPIA  
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

DIONE JONATHAN FERRARI  
JAIR TAVARES DE ARAUJO FILHO  

CAETANO BOCCHI PEDROSO  
 

A internet está cada vez mais presente na vida das pessoas, com ela podemos realizar tarefas 
diárias sem sairmos de casa, no passado a utilização desse recurso era muito limitada, poucas 
pessoas tinham acesso, sua utilização resumia-se em e-mails, sites institucionais, notícias e chats. 
Com a evolução tecnológica, o número de usuários e o conteúdo encontrado neste meio 
aumentaram exponencialmente, com isso, sistemas de internet foram desenvolvidos 
proporcionando a realização de muitos serviços online, como compras, lazer, transferências de 
contas bancárias e comunicação em tempo real. No entanto, com o surgimento de novos serviços, 
também surgiram às vulnerabilidades, comumente denominadas de ataques. Um "ataque" é a 
exploração de falhas de um sistema de informação para fins desconhecidos pelo explorador dos 
sistemas, geralmente prejudiciais que acontecem desde uma simples diversão, com o intuito de 
demonstrar poder, até ações criminosas, como fraudes furtos entre outros.  Essa pesquisa teve 
como objetivo demonstrar diferentes tipos de ataques à sistemas para internet, visando 
apresentar os sujeitos, classificar e promover um melhor entendimento sobre o assunto, também 
concentrou-se em demonstrar diferentes formas de prevenção e combate. Este trabalho 
apresenta uma abordagem descritiva, a qual se pautou inicialmente na descrição dos principais 
conceitos, serviços e meios de prove-los disponíveis em sistemas para internet. Para tal, o estudo 
apresentou uma descrição ampla dos sujeitos envolvidos, ferramentas utilizadas e técnicas de 
ataques utilizadas atualmente disponíveis na internet, por fim, apresentou por meio de exemplos, 
um roteiro para ações de prevenção e combate. Os sistemas baseados em internet já demonstram 
que são tecnologias fundamentais para toda sociedade em todos os sentidos. Nesse sentido, este 
trabalho apresentou conceitos e ações acerca de: DNS Poisoning, Data Modification, IP Spoofing, 
Session Hijacking, Man-in-the-Middle-Atack, Phishing, Scareware, Sniffer Attack, Keylogging, SQL 
Injection, XSS, Distributed Denial of Service (DDoS) e, por fim, resume um guia de melhores 
práticas quanto ao uso de sistemas baseados em internet. Mesmo com o novo código penal, a lei 
ainda é ineficaz em alguns casos, pois a mesma só é válida para quem esteja protegido por 
mecanismo de segurança. Não existe tecnologia segura o suficiente onde os usuários possam 
utilizar sem correr riscos de serem atacados por indivíduos mal intencionados, com isso, todos os 
usuários devem procurar informações das tendências e sempre questionar todo conteúdo da 
internet, buscando aprimorar seus conhecimentos continuamente, pois a evolução de sistemas 
para internet continua, e com ela os diferentes tipos de ataques. Conclui-se que a segurança da 
informação é muito mais que um produto ou tecnologia, é um processo continuo e evolutivo, 
onde o usuário deve manter-se sempre atualizado, buscando ampliar seus conhecimentos em 
relação as tendências tecnológicas.         
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MOUSE OCULAR DE BAIXO CUSTO PARA PESSOAS QUE POSSUEM MOVIMENTOS LIMITADOS 
CAUSADOS POR PROBLEMAS CEREBRAIS E/OU CERVICAIS 

 
VINICIUS JOSÉ B. DOS SANTOS  

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  
FRANCISCO ASSIS DA SILVA  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
 

Pessoas com problemas cerebrais e/ou cervicais ficam limitadas ao uso do computador, em razão 
da perda dos movimentos. Algumas ferramentas para manuseio do computador já foram 
desenvolvidas utilizando câmeras e, acoplado ao paciente, suportes, marcadores ou sensores. A 
fim de propor soluções menos intrusivas, uma opção é fazer com que a movimentação do 
ponteiro do mouse seja realizada a partir da direção em que o paciente estiver olhando sem 
utilizar marcadores ou sensores. O objetivo deste projeto é estudar, selecionar e desenvolver 
métodos e técnicas de visão computacional para aplicá-los em uma ferramenta, de baixo custo, 
que possibilite o uso do computador por pessoas com tetraplegia e pseudocoma, mesmo que seja 
um uso limitado. A solução proposta consiste em algumas etapas: aquisição da imagem do usuário 
por uma webcam de alta definição, seleção da região dos olhos por meio da técnica Viola-Jones e 
identificação dos olhos do paciente usando a técnica de Hough-Circles, após aplicação da técnica 
de Smooth para eliminação de reflexos na imagem. Para a identificação da direção do olhar é 
necessário realizar uma calibragem, em que o usuário olha para marcas predefinidas na 
ferramenta durante alguns instantes onde é feito a média das coordenadas centrais da íris. Após 
esse processo, são calculados intervalos na região do olho, por meio da diferença dos pontos 
médios horizontais e verticais, então, a partir da posição da coordenada central da íris é possível 
saber a direção em que o paciente está olhando apenas verificando a qual intervalo essa 
coordenada pertence e, a através disso, mover o ponteiro do mouse para a direção 
correspondente. Com a solução apresentada, sem uso de marcadores ou outro objeto além de um 
computador comum, o usuário consegue movimentar o ponteiro do mouse para cima, para 
esquerda ou para direita apenas olhando para direção que deseja movimentar. Também é capaz 
de realizar o clique do botão esquerdo, fechando os olhos por aproximadamente um segundo, e 
ao fechar os olhos por aproximadamente dois segundos o ponteiro do mouse é posicionado no 
canto inferior central da tela, já que o movimento do ponteiro para baixo não é possível. Os 
resultados obtidos até o momento, mesmo apresentando precisão baixa, são considerados 
satisfatórios, uma vez que já é possível realizar funções de um mouse apenas utilizando o 
movimento dos olhos. Acredita-se que o projeto apresenta contribuições por não necessitar de 
equipamentos especiais ou marcadores, mesmo as operações ainda sendo limitadas. Por fim, 
podem ser desenvolvidas aplicações futuras, especiais para o uso desta solução com interface 
customizada e que não requeiram grande precisão no posicionamento do ponteiro do mouse, a 
fim de facilitar o uso do computador para a realização de tarefas básicas ou até mesmo como 
forma de comunicação para pacientes que não possam usar um computador da forma 
tradicional.         
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MUSEU DE INFORMÁTICA - EDIÇÃO 2014 
 

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/UNOESTE e o entendimento de que este projeto passa a ser um espaço destinado ao 
ensino e a pesquisa, além do resgate histórico e evolução dos equipamentos e tecnologias 
empregadas na informática. Também é utilizado nas disciplinas de introdução a informática dos 
alunos ingressantes nos cursos da FIPP. 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, tecnologia 
da informação, 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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O USO DA INTELIGÊNCIA COLETIVA E O MÉTODO SIMPLEX NA BUSCA DE MINIMIZAR CUSTO 
UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 
ADILSON JOSE DA CRUZ  

FRANCISCO ASSIS DA SILVA  
MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
 

A pesquisa de preços sempre foi comum no cotidiano dos consumidores brasileiros. A economia 
brasileira com suas altas taxas de inflação e juros faz com que o preço de produtos e serviços 
tenha grande variação em diversas localidades do país. A evolução dos meios de comunicação, em 
especial a Internet, deixou a informação mais acessível e alterou a maneira como as pessoas 
fazem pesquisa de preços. Foram criados sistemas especialistas em pesquisa de preços de diversos 
tipos de produtos, que permitem encontrar preços e produtos em oferta, servindo como base 
para a decisão de compra. A proposta do trabalho é apresentar um aplicativo que, utilizando a 
mobilidade dos dispositivos móveis possa informar às pessoas sobre os preços dos produtos nos 
estabelecimentos e realizar o cálculo de menor custo de uma lista de compras, informando onde 
poderá ser realizada a compra de menor custo. Alguns fatores são considerados para o cálculo 
como a quantidade de produtos a serem comprados e a distância do local de compra em relação à 
localização do usuário. O cálculo de menor custo foi feito com base no método Simplex, utilizado 
na Programação Linear para cálculo de solução ótima, minimizando custos. O intuito é que o 
aplicativo colabore com a economia em compras e a divulgação dos preços dos produtos, 
permitindo que se possa ter uma noção da variação de preços antes de se deslocar para o local de 
compra. O Aplicativo foi criado em quatro etapas. Na primeira etapa foi feito o levantamento dos 
requisitos e funcionalidades para o desenvolvimento. Na segunda etapa foi definida a lista de 
produtos e também escolhido os locais onde foram realizadas as pesquisas de preços. Foi iniciada 
a criação do aplicativo e a modelagem de dados. Na terceira etapa foi criado o WebService e feita 
sua integração. Na quarta etapa foi desenvolvido o cálculo de menor custo com base no Método 
Simplex. Foram realizados experimentos testando a integração do aplicativo com o WebService e a 
sua principal funcionalidade de cálculo de menor custo. Vários testes e alterações no aplicativo 
foram realizados até chegar a um ponto satisfatório. Durante o desenvolvimento e testes houve 
dificuldade em definir a melhor forma de calcular o custo. Existem locais onde pode não haver o 
produto ou há produtos que não possuem código de barras. A leitura do código de barras às vezes 
falha por não ser possível captar uma imagem nítida. Para alcançar um melhor resultado é 
necessário que a base de dados esteja sempre atualizada, ou seja, é preciso que várias pessoas 
usem e alimente as informações. A leitura de código de barra dos produtos não foi totalmente 
precisa nas simulações e não houve tempo suficiente para criar uma melhor forma de incluir o 
produto manualmente, sem o código de barras, e depois usá-lo no cálculo. Com o 
desenvolvimento deste trabalho pôde-se demonstrar que, com a troca de informações por meio 
de dispositivos móveis, e o uso da inteligência coletiva é possível realizar economia em 
compras.         
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PERIGOS E AMEAÇAS CONTRA A SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO. 

 
MATEUS MESSIAS CAVICHIOLI COELHO  

TIAGO ELIAS VICENTE  
HAROLDO CESAR ALESSI  

 
Em qualquer profissão em que exista a interação entre o ser humano e um equipamento, seja 
eletrônico ou não, existe uma maneira correta de manuseá-lo para evitar problemas relacionados 
à saúde. O sedentarismo, a repetição, a postura incorreta, dentre outros, podem afetar a saúde 
dos profissionais em geral, e principalmente, aos profissionais da área da Tecnologia da 
Informação (TI). Uma das doenças mais comuns nessa situação é a Lesão por Esforço Repetitivo 
(LER). A LER é um termo utilizado para descrever diversas doenças causadas no sistema locomotor 
pela repetição por longos períodos da mesma tarefa, esforço intenso ou posição incômoda. O 
sedentarismo acontece quando uma pessoa deixa de praticar atividades físicas, diminuindo assim 
a circulação sanguínea e, consequentemente, uma menor entrega de nutrientes para os músculos. 
A falta de nutrientes pode ocasionar a regressão funcional, diminuição da flexibilidade dos 
músculos e seu enfraquecimento e até afetar órgãos vitais. Considerando os malefícios 
apresentados, os profissionais de TI precisam se preocupar com o tipo de atividade profissional 
que desempenha, para que não fiquem propícios às esses problemas. Hábitos de práticas 
saudáveis no seu dia a dia podem evitar o surgimento desse problema. O objetivo deste trabalho é 
conscientizar os profissionais de TI juntamente com os seus empregadores, sobre a devida 
importância de hábitos saudáveis em relação a postura, boa alimentação, práticas de exercícios, 
dentre outras, com a finalidade de evitar os perigos e ameaças contra a saúde do profissional. 
Mostrar também ao empregador que, o afastamento do funcionário tem custo bem maior que 
métodos e ações preventivas.   As empresas devem, na medida do possível, procurar investir na 
qualidade de vida de seus funcionários com relação a hábitos saudáveis, mobiliário de trabalho 
adequado, conscientização de maneiras corretas para se portar diante de seus equipamentos de 
trabalho, com o intuito de alertar que a prevenção da ocorrência de problemas de saúde com seus 
funcionários é muito melhor do que a ausência do mesmo por problemas de saúde. Pontua-se a 
importância das empresas em manter seus funcionários em alerta dos problemas, que podem ser 
prevenidos com a devida conscientização. Empresas de qualquer porte podem tomar atitudes 
neste sentido, mesmo as que não possuem um poder aquisitivo para grandes investimentos. 
Pequenas ações, tais como, regras em estabelecer pausas e tempos para caminhar, alongamento, 
ginástica laboral, entre outras, ajudam a evitar o problema em questão. Esse tipo de ação deve ser 
considerado como investimento que a empresa faz. Levando em consideração que muita das 
vezes seus funcionários tem que parar de trabalhar para se recuperar.         
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O presente projeto demonstra uma proposta de reestruturação do departamento de TI da 
Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, onde problemas com o crescimento não planejado do uso 
da tecnologia geram um demanda que o departamento de TI não consegue acompanhar. O 
principal problema apresentado é quanto ao acesso e uso da infraestrutura que comprometendo a 
segurança da informação (equipamento desligados ou operados por pessoas não autorizadas, falta 
de controle de acesso, e local inadequado). Portanto, o projeto tem como objetivo entender as 
necessidades atuais e propor melhorias na estrutura física do departamento para que atenda as 
normas vigentes de segurança da informação.  Anteriormente ao projeto, o departamento de TI 
ficava alocado dentro do departamento de comunicação não tendo controle de acesso e nem 
mesmo respeitando normas de temperatura para bom funcionamento de equipamentos. A 
reestruturação iniciou com a mudança do departamento de local e definições de controle de 
acesso. A segunda fase contou com a definição de uma política de uso dos recursos da empresa, 
pois foi detectado com uso de sistema de analise de fluxo de dados e acesso a internet que boa 
parte deste acesso era para uso pessoal e não profissional.  O projeto proporcionou à 
administração um conhecimento quanto à segurança da informação e quanto às recomendações 
da norma ISO 27000 despertando interesse quanto à continuidade de melhorias e adequações a 
norma. Ao finalizar o projeto conclui-se um saldo positivo para a organização devido aos 
problemas de TI estarem documentados com propostas de soluções. Contudo, o projeto teve foco 
na segurança física das informações necessitando de trabalhos futuros que realizem propostas de 
melhorias quanto à segurança lógica das informações seguindo a norma mencionada.         
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As questões éticas fazem parte de todos os setores da atividade humana, e com elas surgem 
decisões referentes ao certo e ao errado. Hoje em dia com o uso da Tecnologia da Informação (TI), 
as condutas éticas assumem um papel importante, devido a TI ter acesso a todos os dados e 
informações de uma organização, sejam elas sigilosas ou não. O trabalho se justifica pelo 
esquecimento do assunto por diversos profissionais da área, que tem encarado questões éticas 
como sem importância, colocando os seus interesses em primeiro plano. Atualmente, o 
armazenamento dos dados, sejam eles profissionais ou pessoais, são feitos principalmente em 
sistemas de computador. Com o avanço da internet o mundo ficou totalmente interligado e os 
dados ficaram mais vulneráveis, podendo ser acessados remotamente por pessoas não 
autorizadas. Está é uma das várias ciladas da evolução tecnológica. Essas mudanças também 
acarretam em levantarmos algumas questões éticas, como: acessar redes sociais no horário de 
trabalho; utilização de estatísticas e dados da empresa sem autorização em trabalhos, blogs, redes 
sócias, etc.; Conscientização do usuário sobre as vantagens e riscos que envolvem os acessos à 
tecnologia. Vale lembrar que hoje, a honestidade e a ética são vistas como qualidade, sendo que 
elas poderiam ser praticadas por educação. Reforçar ao profissional de TI sua conduta ética dentro 
e fora da organização, uma vez que, ele possui acesso ao bem mais valioso em suas mãos: A 
informação.   Com os dias de hoje, cada vez se torna mais difícil localizar profissionais de TI que 
sigam uma conduta ética de forma correta. É notável o crescimento da tecnologia a cada minuto, 
onde os dados se transformam em informações e esses, se tornam o bem mais valioso de uma 
organização, provocando dúvida nos profissionais da Informação para qual caminho seguir. Uma 
vez que, a área de TI é considerada uma das áreas mais problemática em questões éticas devido a 
facilidade e o contato que o profissional tem com as informações, se tornando uma das profissões 
que mais oferecem riscos a uma organização. Facilidade, ética, moral ou Lucro?  Não podemos nos 
esquecer que quando somos contratados por uma organização, a honestidade, cordialidade, 
postura e responsabilidade agregam como nosso cartão postal. Para ser um bom profissional de 
TI, além de possuir características éticas, é indispensável o conhecimento da legislação que 
regulamenta a profissão, respeitar e garantir a segurança das informações, manter uma conduta 
correta ao utilizar recursos dentro e fora da organização. Cabe somente a cada profissional decidir 
a qual caminho seguir, pois não existem manuais certos para ser ético.    Faculdade de Informática 
de Presidente Prudente     
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Segundo a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no mundo inteiro o número de alunos 
interessados na área de informática vem diminuindo significativamente devido à dificuldade da 
introdução à informática com ênfase em programação, principalmente, pelos problemas advindos 
do sistema de ensino básico. 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 em 
capacitações divididas em dois níveis. O projeto esta sendo desenvolvido utilizando os laboratórios 
de informática da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), da Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste). 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 procurou 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, a seleção dos alunos participantes, o treinamento e a participação dos alunos na 
Olimpíada Brasileira de Informática. O projeto contou com alunos do 6º e 8º anos de colégios 
particulares de Presidente Prudente sendo uma turma de cada nível, da modalidade iniciação, 
tendo ao todo 20 (vinte) alunos participantes de três (3) colégios diferentes. A primeira turma 
capacitada obteve duas (2) medalhas de bronze e uma (1) de prata. A segunda turma obteve nove 
(9) classificados para segunda fase da OBI dentro de dez (10) participantes. Atualmente, o projeto 
encerra a segunda edição com a participação dos alunos na segunda fase da OBI e inicia a terceira 
edição de capacitação. Conclui-se que o material didático desenvolvido e a capacitação 
promoveram resultados dentro do esperado. A primeira turma capacitada obteve duas (2) 
medalhas de bronze e uma (1) de prata. A segunda turma obteve nove (9) classificados para 
segunda fase da OBI dentro de dez (10) participantes.         
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A Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos de Presidente Prudente é uma entidade que visa 
incluir o deficiente visual na sociedade. O Projeto Integrador de Tecnologia para essa entidade visa 
a melhoria da qualidade na gestão da configuração, contratos, classificação e segurança das 
informações. Analisando a estrutura do local e após uma reunião com os responsáveis, foram 
detectados um conjunto de melhorias que atendam a real necessidade da entidade.  As melhorias 
ocorrem por meio de ações que tem por objetivo garantir um ganho de segurança dos dados que 
são manuseados pelos colaboradores desta entidade em seu dia a dia de trabalho, visa também 
identificar e proteger os ativos de TI que são de extrema necessidade para o bom andamento e 
desenvolvimento das tarefas administrativas e escolares, conta ainda com regras simples de 
classificação dos documentos que são produzidos dentro da entidade facilitando o fluxo dos dados 
entre os departamentos e garantir uma possibilidade de backup e a correta organização destes, 
como ação de proteção e garantia da correta manutenção dos ativos o projeto prevê uma gestão 
dos contratos com empresas externas prestadoras de serviço. As ações tomadas para a resolução 
das necessidades encontradas foram agrupadas e organizadas em uma estrutura hierárquica 
denominada EAP (Estrutura Analítica do Projeto) que possibilitou um melhor entendimento da 
sequencia de execução e a correta divisão das tarefas. As ações de segurança da informação foram 
guiadas pela norma ISO/IEC 27001. O projeto proporcionou para a associação dos cegos um fluxo 
seguro das informações da entidade, controle de todos os ativos de TI e gestão dos contratos para 
garantir o cumprimento dos interesses da entidade. Ao efetuar uma análise parcial nos contratos 
existentes dentro da entidade referentes aos ativos de TI foi verificado que os mesmos eram 
realizados de forma verbal, sem qualquer garantia para prestação de contas referente ao ativo 
que era retirado ou devolvido. Foram criados procedimentos e documentos para controlar todo o 
processo de retirada, manutenção e devolução dos ativos de TI. Foi realizada a segmentação da 
rede de computadores evitando que os usuário dos laboratórios de informática tivessem acesso 
aos equipamentos utilizados para as tarefas administrativas. Quanto à catalogação dos dados foi 
criado um plano de classificação das informações com a implantação de dispositivos que 
permitam identificar as informações quanto a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade, 
favorecendo assim uma melhor organização dos documentos produzidos e/ou utilizados no 
cotidiano da entidade. As ações implementadas incorporaram a segurança da informação e a 
gestão dos ativos de TI às práticas operacionais da instituição garantindo a confidencialidade e a 
integridade das informações como também aumentando a disponibilidade de todos os recursos de 
TI.         
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O crescente desenvolvimento de tecnologias e sua presença nos ambientes de trabalho e no 
cotidiano das empresas exige eficiência no controle, gerência e atendimento dos recursos 
disponíveis em um ambiente de trabalho, o qual está a cargo do departamento de TI. Para tanto, é 
recomendável que o setor de TI possua um Service Desk baseado nas melhores práticas da ITIL ou 
COBIT, o qual atua como receptor e solucionador de incidentes, administração de requisições, 
problemas, configurações e mudanças. Essa pesquisa teve como objetivo apresentar uma 
proposta de implantação de um sistema gerenciador de Service Desk e melhorar continuamente 
sua base de conhecimentos, bem como procurou estimular o desempenho e conhecimento dos 
atendentes deste Service Desk por meio de técnicas de marketing de incentivo, assim provendo 
maior auxílio aos problemas dos usuários, os quais possuem acesso à base de conhecimento do 
sistema e ao guia técnico do usuário, diminuindo requisições para o Service Desk, além de 
reconhecer e recompensar os esforços daqueles funcionários que alcançarem as metas e 
objetivos. Este trabalho apresenta uma abordagem descritiva intervencionista, a qual se pautou 
inicialmente na descrição dos principais conceitos de gerenciamento de serviços de TI para 
melhoria de produtividade, após propôs a adaptação dos processos atuais do setor de 
manutenção do cenário adotado com base na ITIL. Para tal, o estudo sugeriu modos para 
realização do marketing de incentivo no Service Desk e apresentou o estudo do software livre GLPI 
para Service Desk, além de, elaborar um guia técnico básico para auxílio de usuários de TI. O 
feedback para o usuário sobre seu chamado, dúvidas frequentes sobre a situação e características 
em geral sobre o chamado podem ser sanadas sem a necessidade de contato via telefone como 
acontece atualmente. A TI ganha mais capacidade de gerenciamento e controle, além da 
qualidade do atendimento, o que torna o trabalho mais fácil e deixando possibilidade de no futuro 
haver mais ações preventivas do que reativas. Assim, oferecer as melhores condições de suporte, 
o aprendizado pode seguir em crescimento, baseado em um padrão de funcionamento, tanto de 
abertura de chamado como de atendimento. A informação é compartilhada em ambos os lados, 
técnicos e usuários, criando uma rede de informações úteis para requisições e chamados. O 
sistema apresentado disponibiliza informações úteis para o usuário quanto a seus equipamentos 
de trabalho, além de respostas para outras questões, tudo através de um simples menu de 
perguntas frequentes e a partir de consultas ao guia técnico do usuário. Por fim, o software GLPI 
possui uma base de conhecimento compartilhada entre técnicos e usuários permitindo a 
disseminação do conhecimento, o que auxilia no desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo 
dos usuários de recursos de tecnologia de informação da secretaria.         
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Um novo conceito que surgiu há poucos anos, tanto no âmbito nacional como principalmente no 
internacional, em relação à pequenas empresas, é o termo startup, no qual se caracterizam como 
empresas com perfil inovador e grande potencial de rápido crescimento, auxiliando na resolução 
de problemas ou lacunas existentes e que por sua vez, ainda existe um grande mercado para 
atender a demanda dos consumidores. Através dos produtos ou serviços oferecidos por startups, 
as economias nacional e regional, tendem a crescer, e assim, gerar maior demanda por mão-de-
obra, aumento de lucro para seus empreendedores, fazendo com que estas empresas ganhem 
maior visibilidade. Existem pessoas que desconhecem o termo startup e, na maioria das vezes, o 
processo de criação de de empresas, ou mesmo uma statup envolve certas burocracias e 
planejamentos que também são desconhecidos pelos profissionais. Este trabalho busca analisar as 
etapas essenciais na criação de Statups e apresenta-los na forma de uma cartilha instrutiva para 
novos empreendedores. Este trabalho busca a percepção teórica e prática sobre o assunto. Foi 
feito um levantamento bibliográfico sobre o assunto de forma a validar as etapas ideais e, na 
prática, acompanhou o processo de criação de uma pequena startup. A experiência teórica e 
prática leva a uma abordagem mais instrutiva e também mais próxima da realidade do 
processo. Elaboramos com este trabalho uma cartilha que possui como fundamento explicar o 
processo de nascimento de uma startup, desde a concepção da ideia até o lançamento no 
mercado. Essa cartilha é estruturada em tópicos passo-a-passo orientando como e o que fazer 
para abrir uma startup, desde a ideia a criação do negócio. As startups contribuem muito para o 
cenáro atual, nacional e internacional, pois trazem para os consumidores soluções para as mais 
variadas áreas, crescimento na economia, geração de empregos, satisfação e maior visibilidade 
perante o mercado e seus concorrentes. Ainda há muitas dificuldades enfrentadas pelas empresas 
para se estabelecerem no mercado, pois existem diversos obstáculos para ser superados e a 
cartilha vem de encontro as necessidades e dúvidas iniciais de quem toma a decisão de inovar e 
empreender com um negócio. Apresentando etapas sobre buscar auxílio no desenvolvimento de 
um determinado problema; criação de um conceito de um produto ou serviço e a sua devida 
validação; criação de um modelo de negócio e de um plano de negócio; tipos de empresas que o 
empreendedor poderá escolher ao abrir um empreendimento; além de abordar tipos de 
investimentos para que o negócio possa expandir e atingir novos mercados. Com o 
desenvolvimento desse trabalho pode-se observar uma visão de como uma startup atua, com suas 
etapas e procedimentos. Os passos apresentados são fundamentais para um empreendedor abrir 
o seu próprio negócio. Além disso, com a cartilha, espera-se contribuir para que os 
empreendedores tenham, de forma simples, as orientações básicas para a criação de startups.         
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Os desafios para a construção de robôs móveis são cada vez maiores, pois não é mais aceitável ser 
apenas capaz de se mover, desviar de obstáculos e evitar colisões. O grande objetivo da robótica é 
criar robôs autônomos, para que não ocorra a intervenção do humano em serviços que podem 
causar danos a si mesmo. Eles podem substituir o ser humano em trabalhos da indústria, no 
desarmamento de minas, em explorações espaciais, submarinas, e outros locais de difícil e 
perigoso acesso. Por meio da Visão Computacional e a Robótica, várias tecnologias podem ser 
desenvolvidas, pois têm um papel importante na locomoção, busca e identificação de obstáculos. 
A visão acoplada a um robô pode ser capaz de localizar pontos de interesse antes de qualquer 
outro modo de busca. Por isso, a Visão Computacional é a chave para o desenvolvimento dessas 
tecnologias, especialmente na área da robótica móvel, cuja semelhança com o modo de percepção 
humano do ambiente, suas aplicações e decisões são tomadas baseadas no que foi identificado. A 
partir daí, o mesmo pode ser manipulado para que façam tarefas similares as dos seres 
humanos. O objetivo é a obtenção, por meio da Visão Computacional, de um robô autônomo 
móvel (AGVs - Autonomous Guiding Vehicles) com uma câmera acoplada e um controlador de 
velocidade, que seja capaz de seguir um símbolo pré-definido, e futuramente seja implementado 
em robôs de maior complexidade. Para que esse trabalho fosse realizado utilizou-se um robô do 
tipo AGV para simular um robô autônomo móvel, um microcontrolador Arduino, o Raspberry Pi 
como computador de bordo (controla as funções do robô) e uma câmera com objetivo de fornecer 
imagens para o Raspberry Pi. Nessa imagem aplica-se a transformada de Hough, localiza o símbolo 
esperado e envia os comandos para que o robô execute as instruções, e ainda, o MotorShield com 
a funcionalidade de controlar a velocidade das rodas do robô. Como resultado tem-se a 
construção do AVG e a inclusão de algoritmos capazes de fornecer os elementos essenciais para a 
locomoção do mesmo. Esses algoritmos possibilitam o reconhecimento de um determinado 
símbolo em tempo real e sua localização na imagem, e após, recebe suas funções e as executam 
corretamente, sem ter colisão com o símbolo. A investigação científica utilizada é de uma pesquisa 
em quanto a sua natureza, possuindo uma abordagem de problema qualitativa, com o objetivo 
explicativo e procedimento técnico em pesquisa experimental. As conclusões obtidas são: o 
algoritmo da transformada de Hough obteve um resultado satisfatório e rápido para o 
reconhecimento de um símbolo circular em tempo real, pois o robô funcionou corretamente 
conforme os comandos recebidos via Bluetooth do controlador; a próxima etapa é a finalização do 
acoplamento de uma câmera no robô juntamente com o Raspberry Pi, para que esse processo de 
reconhecimento do símbolo seja realizado totalmente no robô e o estudo algoritmos para o 
reconhecimento de qualquer objeto, não apenas formas.         
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Sistemas de reconhecimento de placa de licenciamento veicular tem uma variedade muito grande 
de situações em que é útil, incluindo sistemas de controle de acesso a condomínios, prédios, 
pedágios, controle de tráfego e busca de veículos roubados. Algumas soluções atuais, 
consideradas eficientes, consistem em sistemas embarcados, em que são vendidos como um 
microcomputador completo, com a função apenas de reconhecer placas. Esses sistemas 
geralmente possuem um custo elevado, o que os tornam inviáveis para serem usados em grande 
escala. Este trabalho apresenta uma metodologia para realizar a detecção de placas de 
licenciamento veicular e segmentação de dígitos a partir de imagens, utilizando técnicas de Visão 
Computacional. Foi utilizado o algoritmo AdaBoost em uma estrutura em cascata proposta por 
Viola e Jones para realizar a detecção das placas. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 
algoritmo para a detecção de placas de licenciamento veicular, em tempo real, a partir de imagens 
obtidas com uma câmera de vídeo. A ideia consiste em realizar a detecção de placas nas imagens e 
segmentar os dígitos das placas detectadas. O sistema possui dois módulos: detecção de placas e 
segmentação de dígitos. A detecção de placas é realizada usando um classificador forte treinado a 
partir do método Haar-Cascade. Foram usadas 1800 imagens de placas de carros, que a partir de 
classificadores Haar fracos geram o classificador forte com o algoritmo AdaBoost. A segmentação 
de dígitos é realizada por meio de morfologia matemática e estatísticas de imagens (faz a 
contagens de pixel para estimação da posição dos dígitos). Os primeiros resultados obtidos 
mostraram que o sistema funciona em tempo real, com taxa de acerto na detecção das placas 
inferior a 60%, o que o torna inviável para aplicações reais. A segmentação atingiu níveis 
satisfatórios de acerto, acima de 85%, mas existe uma taxa muita alta de falsos positivos, isto é, a 
maioria dos dígitos é segmentada corretamente, mas grande parte dos ruídos da imagem é 
segmentada e incluída no resultado. Baseando-se nos resultados foi possível observar que a 
ineficiência do método foi devida à baixa qualidade das imagens utilizadas, que por possuírem 
baixa resolução, não foi possível extrair características suficientes da placa para uma detecção 
eficiente. Para melhorar o método proposto e alcançar os objetivos propostos, serão realizados 
novos tratamentos, como suavização de bordas e redução de ruídos, com as imagens utilizadas. 
Também será utilizado um novo conjunto de imagens com uma resolução melhor, e todo o 
processo será readequado para essas novas imagens.         
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Em uma geração movida pela troca dinâmica de informações e a rapidez na comunicação entre 
indivíduos, existem aqueles que optam por utilizar tais informações, aparentemente inofensivas, 
para caçar, agredir, intimidar e extorquir suas vítimas. A carga de trabalho cada vez mais exigida 
pelas empresas, diminuem o tempo de lazer e os momentos de interação entre as pessoas e, 
desta forma, as redes sociais ganharam grande popularidade devido sua capacidade de diminuir 
distâncias e fortalecer o poder de opinião das massas. Com a internet alcançando um número 
cada vez maior de pessoas, as redes sociais tornaram-se um meio popular de comunicação e 
compartilhamento de informações entre os usuários que por sua vez, preocupam-se cada vez 
menos com a repercussão gerada por seus atos. Este trabalho objetivou a proposta de medidas de 
segurança e privacidade para as redes sociais, visando a conscientização de usuários, 
despreparados e/ou despreocupados, nas boas práticas de utilização e publicação de suas 
informações nesses meios sociais. Neste trabalho, inicialmente, foi realizado um breve histórico 
das redes sociais e seus impactos. Logo após, destacou-se a importância da segurança das 
informações e os casos e consequências ocasionados pela exposição de informações nas redes. Na 
sequência, foram explanadas algumas ações realizadas por cibercriminosos e por fim, foram 
apontadas medidas de proteção, cuidados necessários para evitar o vazamento de informações e a 
superexposição dos utilizadores. Como resultado foram propostas medidas de segurança e 
privacidade nas redes sociais, visando a conscientização de mudanças em comportamentos, bem 
como o uso de medias simples para a proteção de golpes, fraudes, atentados contra sua imagem 
ou saúde física e psicológica dos funcionários e da própria empresa. Além disso, foram 
apresentados os principais tipos ataques e incidentes em redes sociais e como estes podem ser 
utilizados como crimes online. Analisando os resultados obtidos foi possível constatar que as redes 
sociais vão muito além do simples fato de criarmos um espaço virtual pessoal, elas permitem que 
seus usuários quebrem as paredes da individualidade, conheçam pessoas de todas as partes do 
mundo, troquem informações e criem grupos para discutirem assuntos em comum e é este ciclo 
de união que dá vida as redes sociais. Diante disso, a proposta apresentada é de supra importância 
para as empresas e indivíduos, visando garantir a integridade de suas informações e a segurança 
individual de cada usuário. Espera-se que este trabalho sirva de apoio para que os usuários tomem 
consciência da repercussão de seus atos dentro das redes sociais e passem a tomar mais cuidado 
em relação ao que expõem. Por meio da adoção de medidas de segurança apresentadas neste 
trabalho possam usufruir de maneira segura o melhor que a internet e as mídias sociais têm a 
oferecer.         
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Alguns autores defendem que o ensino da robótica pode acrescentar uma construção significativa 
no conhecimento dos estudantes, na medida em que pode estimular a criatividade e rapidez para 
resolver situações problemas, com isso aumentando o interesse dos alunos em conteúdos não 
discutidos nas salas de aula. No entanto, devido à natureza das linguagens de programação 
utilizadas em robótica, pode ocorrer uma desmotivação no início do aprendizado em função das 
dificuldades de compreensão que se apresentam nesse processo. Existem sistemas para 
aprendizado de robótica, mas a interface com o usuário não é tão amigável quanto se desejaria, 
além do programa final gerado não ser apresentado ao estudante. Dessa forma, o usuário fica 
limitado à mera utilização do sistema, sem saber como efetivamente os processos definidos por 
ele são executados.  Assim, o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema que auxilie o 
estudante a entender de um modo mais interativo como uma linguagem de programação utilizada 
em robótica funciona. O usuário define, em Português, qual a tarefa que o dispositivo robótico 
executará e será gerado um possível programa, além da explicação da função de cada parte deste 
programa gerado. O projeto utiliza Visual Studio, que é um conjunto completo de ferramentas de 
desenvolvimento da empresa Microsoft, sendo este um ambiente que permite aplicações para 
Desktop, WEB (Internet) e dispositivos móveis. As principais linguagens de programação 
suportadas são o C, C++, C# (C Sharp) e VB (Visual Basic). Foi escolhido o C# devido à familiaridade 
com essa linguagem e consequentemente, a possibilidade de um desenvolvimento mais rápido do 
sistema deste projeto.  Foi desenvolvida a interface básica do ambiente no qual o usuário irá 
construir o programa para o dispositivo robótico. Também foi realizada a implementação básica 
no Banco de Dados, o SQL Server, associando as frases construídas em Português com o código a 
ser gerado na linguagem de programação do microcontrolador utilizado pelo dispositivo 
robótico. O sistema desenvolvido neste projeto busca ser de fácil utilização pelos usuários e utiliza 
recurso "Drag and Drop" (arrastar e largar), que é a ação de selecionar um objeto virtual na tela e 
"arrastá-lo" a uma posição diferente ou sobre outro objeto virtual. Um administrador do sistema é 
responsável pela manutenção e correta relação que deverá existir entre os objetos virtuais do 
ambiente e os respectivos códigos de programação da linguagem do dispositivo robótico. Os 
resultados obtidos até o momento são promissores e indicam que a opção de desenvolvimento 
em um ambiente WEB foi correta. Isso permite uma flexibilidade de utilização do sistema muito 
maior quando comparado a um sistema desenvolvido para execução "offline", em uma aplicação 
Desktop. Além disso, há algumas facilidades de programação no ambiente WEB que irão permitir 
obter uma interface amigável e convidativa para o usuário.         
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A integração de tecnologias digitais, nos dias de hoje, vem criando novas opções de soluções para 
problemas já conhecidos e enfrentados desde há muito tempo. Imagens e mapas digitais auxiliam 
administradores para a tomada de decisão e melhoram os padrões de qualidade e segurança nas 
rodovias. O mapeamento móvel vem incorporando avançadas tecnologias recentes, como as 
imagens tridimensionais para coletar dados de forma rápida e acuradamente. O potencial de 
informações que podem ser abstraídas da análise dos dados coletados em campo utilizando-se 
esta metodologia de coleta pode torna-se útil para estudos dessa natureza, tendo em vista a 
necessidade de monitoramento de áreas que estão sujeitas as constantes intervenções humanas. 
Áreas atingidas devem ser identificadas e os impactos ambientais diretos e indiretos precisam ser 
avaliados, produzindo um diagnóstico ambiental do local do acidente e seu entorno, que auxilia o 
planejamento das ações. Este trabalho vem a contribuir com uma solução de software que reúne 
informações de campo, imagens fotográficas e tridimensionais, e geolocalização para o apoio na 
produção de laudos passivos ambientais. O objetivo principal deste trabalho é uma solução de 
software Web que possibilite ao usuário, in loco, produzir laudos de passivo ambiental. Permitir 
que especialistas em escritório possam manipular esses dados e também visualizar e manipular 
imagens capturadas pela equipe em campo após a realização dos levantamentos (imagens 
tridimensionais) e durante a realização do laudo (imagens fotográficas). São realizados os 
levantamos com uma câmera LadyBug (captura imagens panorâmicas) em um trecho de uma 
rodovia com um Sistema Móvel de Mapeamento. Em escritório, os passivos são identificados e 
georreferenciados. O sistema foi construído com a plataforma Asp .NET utilizando a linguagem C# 
juntamente com Banco de Dados SQL Server. Com a base cartográfica e as imagens panorâmicas 
levantadas, o laudista produz o laudo, para que se possa tomar decisões para reduzir o impacto. O 
laudo é utilizado para reparos de trechos e regiões, e também como meio ágil de pesquisa para se 
ter conhecimento se determinada região ou trecho está tendo uma maior incidência de danos e 
suas causas. O sistema para armazenamento das informações está parcialmente construído, 
restando apenas testes com as imagens da câmera LadyBug e a montagem do documento final do 
passivo ambiental. O desenvolvimento de uma ferramenta para controle de passivos ambientais 
foi idealizado a partir da necessidade de se manter um histórico de fácil acesso dos passivos 
ambientais e sua geolocalização. Essas coordenadas são úteis na comparação de áreas com 
maiores reincidências de danos, e, as imagens panorâmicas auxiliam nas tomadas de decisões.         
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Diversas empresas vêm desenvolvendo iniciativas de utilização da tecnologia RFID - Radio-
Frequency IDentification, ou identificação por rádio frequência, com o intuito de identificar as 
potenciais aplicações dessa tecnologia e mapear os benefícios decorrentes de sua utilização. Foi 
realizado um estudo de referências para a adoção dessa tecnologia considerando seus 
motivadores, inibidores, aplicações e benefícios esperados, dentro do contexto de negócio do 
ramo supermercadista. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo para possível implantação 
da tecnologia de comunicação por Rádio Frequência para o ramo supermercadista em substituição 
ao código de barras, tendo como foco principal o total controle de gestão de estoque e segurança 
nos inventários, permitindo o rastreamento do produto desde sua fonte inicial até a área de 
venda. Inicialmente foi realizado o mapeamento dos processos de negócio que executam 
movimentação de estoque. Para cada movimentação de estoque foi verificado quais as 
necessidades específicas para a adoção das etiquetas de RFID e posteriormente foi realizada a 
análise da viabilidade da adoção da etiqueta para cada caso. Foi possível verificar que ainda não é 
viável a adoção da tecnologia RFID em substituição do atual código de barras em virtude de seu 
custo para os mais diversos tipos de tags utilizadas em vários segmentos de produtos, como por 
exemplo: secos, molhados e congelados. É importante mapear toda a cadeia de itens, analisando 
caso a caso, tendo como base o custo de cada mercadoria para então detectar se é viável aplicar 
esse tipo de tecnologia. Com o estudo realizado neste trabalho, analisando as funcionalidades da 
tecnologia RFID e ainda os diversos tipos de "etiquetas" ou "tags" usadas para os vários tipos de 
produtos, verificou-se que é possível obter-se ganho em tempo para os controles que envolvem a 
contagem dos produtos ou coleta de informações com especial destaque para o desenvolvimento 
de processos para levantamento de inventário em curto prazo, tendo em vista a grande facilidade 
de leitura das informações. Apesar do custo ser fator inibidor, a tecnologia RFID apresenta 
benefícios consideráveis como, por exemplo, a eliminação de erros na leitura das informações, 
coleta e controle dos dados de forma mais rápida e segura, rapidez e agilidade na geração de 
inventários e redução no tempo de processamento destas informações. Ainda em comparação 
com a tecnologia de código de barras, é possível visualizar que as operações tornam-se mais 
seguras nos mais diversos tipos de ambientes bem como é possível a realização das operações de 
coleta sem a necessidade de manter contato produto a produto. Contudo em larga escala o custo 
das etiquetas RFID torna inviável economicamente sua adoção em detrimento ao atual código de 
barras.          
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De acordo com a Lei 9.608/1998 definiu-se trabalho voluntário como uma atividade sem fins 
lucrativos, que pode ser realizado por uma pessoa física, entidade pública ou instituição privada, 
com o intuito de promover amparo, assistência e auxilio para com uma sociedade. É através do 
trabalho voluntário que algumas atividades realizadas na sociedade têm compensado o baixo 
investimento governamental ou a falta dele em algumas áreas de extrema importância como 
saúde, educação e lazer. A presença de um voluntariado não acarreta na demissão de pessoas que 
precisam de salário, pois os serviços oferecidos tem o intuito de atender a população carente, e 
que, portanto, dependem da ação solidária. Embora o voluntariado "doa" seu tempo, paciência, 
energia, ele ganha muita coisa em troca: gratidão das pessoas necessitadas, satisfação de se sentir 
útil, convivência com pessoas diferentes. As empresas vêm apostando cada vez mais em 
candidatos que contribuem ou já contribuíram de forma voluntária, sendo que estes são vistos 
com um diferencial, pois quem realiza este tipo de ação costuma desenvolver competências que 
são valorizadas pelas organizações. Pensando nisso, este estudo tem como objetivo ressaltar a 
importância do trabalho voluntário no mundo atual e promover mais conhecimento, estimulando 
o aumento de contribuintes e exercícios de cidadania. Pois além de tornar o homem mais 
humano, colaborando com as pessoas necessitadas, o voluntariado agrega ao seu perfil 
profissional experiências vivenciadas que são muito apreciadas pelo mercado.   Tendo em vista 
que o serviço voluntariado é uma ação solidária onde as pessoas participam porque querem, uma 
vez que não são remuneradas, o que falta para a grande maioria delas é a iniciativa e a vontade de 
querer ajudar. O exercício do trabalho voluntário é considerado por muitos a melhor ferramenta 
de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, pois as atividades realizadas (na grande 
maioria em equipes) proporcionam experiências enriquecedoras que as empresas buscam em 
seus candidatos, tais como ampliação do senso de cidadania, desenvolvimento do espírito de 
liderança, descoberta de novas habilidades e competências, responsabilidade, facilidade de 
desenvolver trabalhos em equipe, criatividade, comprometimento, entre outros. Ser um 
voluntário é doar seu tempo livre, trabalho e talento para ajudar as pessoas que precisam e 
dependem de boas ações. É contribuir significativamente para causas de interesse comunitário, e 
em troca receber, além da sensação de bem estar consigo mesmo, um crescimento pessoal e 
profissional, o que acarreta em um maior amadurecimento, valorização familiar e valorização da 
vida.         
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Segundo pesquisas que apresentam o perfil dos consumidores de turismo, foi revelado que um 
dos pontos negativos e não tolerável é a falta de informações ou informações incorretas sobre o 
lugar, atrativos, localização, horários, e ainda que os consumidores de turismo não abrem mão de 
acesso fácil e rápido à informação no destino turístico. De acordo com alguns autores, os objetos 
que compõe um local público ou turístico representam momentos da história e cultura de uma 
sociedade, são importantes para o desenvolvimento do conhecimento dos consumidores. O 
objetivo deste trabalho é fazer uso do reconhecimento dos objetos históricos a partir de imagens 
e dos conceitos da inteligência coletiva para o desenvolvimento de um aplicativo móvel que 
permita o compartilhamento de conhecimento cultural e histórico. Por meio de um WebService, o 
aplicativo móvel fornece acesso e compartilhamento à informação histórica e cultural dos objetos 
que compõe os locais públicos e turísticos às pessoas. Para o reconhecimento de objetos em 
imagens foram realizadas duas fases. A primeira fase é o processamento da imagem feita pelo 
aplicativo móvel, através dos métodos nativos do Android. A segunda fase consiste em um 
método do WebService que recebe a imagem e aplica o algoritmo SIFT, que detecta e extrai as 
propriedades dos descritores da imagem, e realiza a correspondência entre diferentes imagens 
armazenadas na base de dados. Para auxiliar na busca do objeto desejado, é utilizada uma 
estrutura de dados presente na memória do WebService, em forma de uma árvore binária, com a 
coordenada geográfica e as propriedades dos descritores. Os conceitos da inteligência coletiva 
foram aplicados nos métodos do WebService e do aplicativo para gerenciar e compartilhar o 
conhecimento histórico e cultural dos objetos históricos. Os experimentos realizados com imagens 
de objetos, obtidas em diversos cenários, apontou um nível satisfatório ao realizar a 
correspondência entre a imagem da cena e a imagem do objeto armazenado na base de dados. 
Através de uma prova de conceito, foram obtidos resultados satisfatórios ao favorecer aos 
usuários acesso e compartilhamento do conhecimento em tempo real, o que se mostrou viável a 
utilização das tecnológicas atuais para favorecer os consumidores dos locais públicos e 
turísticos. Com o uso do reconhecimento de objetos em imagens, foi possível favorecer o acesso 
às informações históricas e culturais de objetos que compõe locais públicos e turísticos, e por 
meio da colaboração e compartilhamento do conhecimento entre os usuários, tornou-se possível 
aprimorar as informações históricas e culturais de cada objeto que compõe os locais públicos e 
turísticos. Este trabalho vem ao encontro de aliar a tecnologia e a busca do conhecimento 
histórico e cultural de cada indivíduo. Acredita-se que a utilização desse sistema colaborativo 
aprimore e desperte o conhecimento cultural e histórico de cada um dos consumidores de locais 
públicos e turísticos.         
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Durante o processo de desenvolvimento é comum projetos apresentarem problemas que ocorram 
repetidamente, gerando retrabalho para resolvê-lo. Para solucionar este problema, precisa-se 
conhecer a solução e reaplicá-la, portanto, foi criado padrões de projeto, onde é uma maneira de 
reutilizar a solução aplicando-a em problemas corriqueiros. Utilizando padrões de projeto podem-
se resolver muitos problemas e dificuldade de maneira fácil e acelerada, no entanto existe um 
obstáculo para se aprender padrão de projeto, a falta de conhecimento dos projetistas envolvidos 
e a resistência de entendimento dos mesmos O propósito é realizar uma pesquisa explicativa 
experimental fornecendo um módulo de extensão, que realize a implementação da estrutura de 
alguns padrões de projeto de software, especificado por Braga, chamados de Padrão de Gestão de 
Recursos de Negócio (GRN). Além disso, tem o intuito de auxiliar o aprendizado e o 
desenvolvimento de padrões em situações triviais, apresentando as vantagens na utilização de 
padrões de projeto para o desenvolvimento de sistemas. Quanto à natureza, trata-se de uma 
pesquisa experimental aplicada. A análise da ferramenta será realizada de forma qualitativa, onde 
serão feitas pesquisas em formulários com alunos dos cursos da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente (FIPP), nas disciplinas onde são lecionados Padrões de Projeto. Foi estudado 
o conceito de padrões de projeto dando enfasê nos padrões GRN. Uma interface voltada ao 
aprendizado foi focada e a escolha de um plugin para um ambiete de programação tornaria o uso 
dos padrões implementados mais prático. A programação está sendo feita no ambiente de 
programação NetBeans, sendo que a linguagem de programação usada para o desenvolvimento 
deste é Java. A ferramenta foi feita para ser usada como um plug-in do ambiente de programação 
NetBeans, ou seja, um complemento que será adicionado pelo usuário para a utilização desta. Tal 
ferramenta está estruturada de forma simples e intuitiva ao usuário. Ao iniciá-la, uma nova tela 
onde os padrões estarão divididos conforme o seu propósito aparecerá. A partir da seleção do 
propósito, os padrões referentes à ele serão exibidos para escolha do usuário. Com resultados 
parciais obtidos até o momento, observou-se vantagens no uso dessa ferramenta.  A ferramenta 
proporcionou o resultado desejado em relação a geração de código-fonte do padrão escolhido, 
portanto, como a mesma é vontada ao ensino, sua interface deve ser remodelada para 
proporcionar maior facilidade e menor complexidade possível.  O presente estudo comprovou a 
necessidade de desenvolver e utilizar a ferramenta para a implementação e implantação de 
padrões de projeto no processo de desenvolvimento de software. Porém, é necessário que ocorra 
um planejamento prévio do projeto, para escolha daquele padrão que solucione o problema 
proposto, a fim de garantir os benefícios providos pelo ele.         
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Com o passar do tempo, a utilização de padrões de projeto no processo de desenvolvimento de 
software tem aumentado significativamente. Tal aumento se deve ao fato de que durante o 
desenvolvimento alguns erros são encontrados com bastante frequência, sendo que, para toda 
vez em que estes ocorrem deve-se procurar uma solução para resolvê-lo. Se tal solução já for 
conhecida, basta apenas reutilizá-la, aplicando os padrões de projeto, acelerando assim o 
processo de desenvolvimento. O propósito é realizar uma pesquisa explicativa experimental 
fornecendo um módulo de extensão, que realize a implementação da estrutura de alguns padrões 
de projeto de software. Além disso, tem o intuito de instruir o uso de padrões de projeto de forma 
simples, prática e estruturada em códigos-fonte, apresentando a criação de um plug-in para o 
ambiente de programação Netbeans. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa experimental 
aplicada. A análise da ferramenta será realizada de forma qualitativa, onde serão feitas pesquisas 
em formulários com alunos dos cursos da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), 
nas disciplinas onde são lecionados Padrões de Projeto. As fases iniciais do projeto consistiram em 
realizar um estudo aprofundado referente aos padrões de projeto e a codificação de um protótipo 
contendo o padrão Observer que foi aplicado em um estudo de caso simulado com a finalidade de 
validar os conhecimentos adquiridos e, posteriormente, a publicação no ENEPE dos resultados 
parciais obtidos. A conclusão da análise é proposta como trabalho futuro, onde serão codificados e 
inseridos novos padrões no plug-in. A ferramenta foi feita para ser usada como um plug-in do 
ambiente de programação NetBeans, ou seja, um complemento que será adicionado pelo usuário 
para a utilização desta. Tal ferramenta está estruturada de forma simples e intuitiva ao usuário. 
Com resultados parciais obtidos até o momento, observaram-se vantagens no seu uso. A 
ferramenta apresentou os resultados esperados com relação a geração de código fonte do padrão 
implementado, porém, como esta foi criada com o intuito de ser um facilitador na questão 
ensino/aprendizagem dos padrões de projeto, observou-se a necessidade ser feita uma 
reformulação no layout apresentado afim de que torne sua manipulação e entendimento mais 
simples e intuitivo. Como atualmente não se encontra no mercado ferramentas especializadas 
capazes de gerar estruturas de padrões de projeto e ao mesmo tempo ensiná-los de forma prática 
e simples, o presente estudo conclui que existe a necessidade de ferramentas para este intuito e 
demonstra a ferramenta proposta.          
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ALMIR OLIVETTE ARTERO  
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA  

 
O reconhecimento automático de placas de trânsito está se tornando uma área com muitas 
aplicações na indústria automotiva, por exemplo, possibilitando que um motorista seja avisado 
sobre ações impróprias e situações potencialmente perigosas, o que consiste em uma tarefa 
essencial para um sistema inteligente de auxílio a motoristas. Para que seja possível o 
reconhecimento, um método eficiente para detecção é indispensável. Este trabalho apresenta 
uma metodologia para realizar a detecção de sinais de trânsito em vídeo, utilizando técnicas de 
Visão Computacional. O treinamento é realizado pelo algoritmo AdaBoost em uma estrutura em 
cascata proposta por Viola e Jones. O objetivo principal desse trabalho é realizar a detecção de 
sinais de trânsito dos formatos utilizados no Brasil. A ideia é busca por placas, independente do 
seu significado, ou seja, não se deseja realizar o reconhecimento, e sim apenas a detecção de uma 
maneira rápida utilizando frames de vídeo de alta resolução. A metodologia proposta neste 
trabalho tem como base o algoritmo de Viola e Jones, com um treinamento específico para sinais 
de trânsito e com as devidas modificações no algoritmo de detecção, além de uma avaliação de 
cores no espaço HSV, para reduzir os falsos positivos. Foram realizados dois experimentos que 
consistiram em aplicar o algoritmo desenvolvido em um conjunto de 3.915 imagens, extraídas de 
um vídeo gravado com nove minutos de duração, e uma taxa de captura de 29 frames por 
segundo. Foram processados apenas um a cada quatro frames, ou seja, aproximadamente 7 
frames por segundo. Os resultados foram expressivos: nas placas circulares a taxa de acerto foi de 
70% no primeiro experimento e 90% no segundo experimento; nas placas de alerta a taxa de 
acerto foi de 50% no primeiro experimento e 70% no segundo experimento; as placas de "pare" 
chegaram a 80% em ambos os experimentos; e as placas de "dê a preferência" atingiram 65% no 
primeiro experimento e 95% no segundo experimento. Com os resultados obtidos, é possível 
observar que a metodologia proposta é viável, pois obteve uma alta taxa de detecção e com 
tempo de processamento por frame aceitável, em média 350 ms. O grande desafio nessa técnica 
encontra-se na fase de treinamento, pois para obter bons resultados o treinamento pode levar 
semanas ou até meses ara ser concluído. Com os resultados obtidos no âmbito deste trabalho é 
possível concluir que a adaptação do método utilizado por Viola e Jones, para detecção de placas, 
mostrou-se totalmente possível, e os resultados obtidos com a metodologia proposta neste 
trabalho são expressivos, além de apresentar uma nova maneira de realizar o treinamento. Por 
fim, acredita-se que, o método desenvolvido neste trabalho é viável para trabalhar com algum 
algoritmo de reconhecimento, em uma segunda etapa, podendo atuar em tempo real.         
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Com o passar dos anos a demanda de processamento aumentou devido ao crescimento da 
internet e de aplicações mais complexas, gerando altos custos para as empresas. Cluster é um 
sistema que compreende dois ou mais computadores que trabalham juntos para executar 
aplicações, criando a ilusão de um recurso único. Diante disso, surge um novo conceito 
denominado computação em nuvem, que permite ao usuário final acessar suas aplicações e 
serviços em qualquer lugar via internet. Apesar das soluções de clusters privados ou na nuvem 
estarem disponíveis e acessíveis às corporações, tais soluções ainda são muito pouco empregadas, 
principalmente pela falta de garantias de privacidade e segurança. Esse trabalho teve por objetivo 
realizar um estudo sobre clusters para ambientes corporativos utilizando software livre, visando 
indicar uma ferramenta, útil e econômica, para empresas que necessitem de uma solução de boa 
qualidade. Para o desenvolvimento desta pesquisa qualitativa, foi realizada uma revisão 
bibliográfica das teorias e ferramentas necessárias, bem como um levantamento de requisitos em 
trabalhos científicos publicados. Para a implantação, foi utilizado 2 máquinas virtuais com sistema 
operacional Linux Debian 7, com ferramentas para simular um ambiente corporativo, como a 
hospedagem de uma página na web, além disso, foi utilizado uma máquina com Windows para a 
configuração do cluster. Após isso, foram realizados testes e coletas de resultados. Simulando um 
ambiente corporativo com uma grande demanda de aplicações, tais como hospedagem de 
website, além da utilização de banco de dados e servidor de compartilhamento de arquivos, foram 
realizados testes de alta disponibilidade com o desligamento inesperado dos serviços para que 
fosse possível analisar o comportamento do cluster. Após a análise, foi obtido um downtime 
(tempo de indisponibilidade) de 8,946 segundos, sendo considerado um cluster de boa qualidade, 
pois provê de 99,99% a 99,999% de disponibilidade. Utilizando o mesmo formato de testes para a 
confiabilidade foi possível observar que o cluster garantiu a redundância dos dados e sua 
proteção, sem perdas ou danos. Com os testes realizados e seus resultados obtidos pode-se 
concluir que um cluster de alta disponibilidade torna-se uma solução viável economicamente para 
uma corporação, pois une hardware comum e software livre, não ficando preso a uma solução 
proprietária. Além disso, cada organização pode acrescer segurança e confiabilidade de acordo 
com as suas necessidades. Vale ressaltar que existem soluções diversas para cada organização e 
que, neste trabalho, apresentou-se uma solução genérica extensível e adaptável a cada 
empresa. Por meio deste trabalho foi possível constatar a alta disponibilidade e confiabilidade 
para corporações, aliando a melhoria dos serviços prestados, além da diminuição do custo efetivo 
sobre investimento em hardware. Além disso, a utilização de softwares livres para sua criação, 
sendo mais atrativa para o mundo corporativo.         
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URNA ELETRÔNICA BRASILEIRA: FALHA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
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HAROLDO CESAR ALESSI  
 

Em 1996 o Tribunal Superior Eleitoral iniciara a implementação da votação eletrônica por meio de 
urnas informatizadas. A medida prometia não apenas tecnologia, mas uma maior qualidade nos 
pleitos eleitorais. A promessa foi cumprida: a votação tornou-se mais cômoda, rápida e 
aparentemente segura, o que foi refletido também na apuração dos votos. Com isso, o as eleições 
brasileiras se tornaram referência para muitos outros países. Embora inicialmente a inovação 
trouxesse grandes e positivos impactos, diversos testes de especialistas apontaram falhas e 
conseguiram violar as informações. Essas falhas deixam um novo desafio: retornar à segurança das 
primeiras votações eletrônicas. O trabalho tem como objetivo apresentar uma falha referente à 
votação por meio da urna eletrônica e apresentar uma alternativa para reparar tal falha. O 
conteúdo deste trabalho fora desenvolvido na disciplina de Computadores e Sociedade, do curso 
de Sistemas de Informação. Os métodos utilizados para reunir e trabalhar o conteúdo exposto 
foram pesquisas em livros, internet, exposições de conceitos em sala de aula e orientação 
recebida pelo professor. Na Argentina houve uma evolução do equipamento. Após a rejeição dos 
modelos brasileiros, eles passaram a usar equipamentos conhecidos como urnas da segunda 
geração. Esse modelo, utilizado parcialmente nas últimas votações, registra digitalmente os votos 
e também na forma impressa. Um dos principais motivos apontados deve-se ao fato do eleitor não 
poder conferir o destino do seu voto. Entretanto, aqueles que têm acesso à ordem da votação e 
aos dados da urna, pode facilmente conferir quais candidatos votados por cada eleitor. Além 
disso, faltam processos de qualidade em auditoria em segurança da informação, o que gera 
lacunas para possíveis ataques, visto que o sistema informatizado utilizado nos pleitos eleitorais 
nacionais não atende às especificações de segurança da informação propostos pelas normas ISO. 
Atualmente só seria possível realizar a auditoria da informação pelo sistema do Tribunal Superior 
Eleitoral, que em 2010 sofreu uma invasão de um hacker brasileiro de apenas 19 anos. Em países 
como Paraguai, Holanda e Alemanha, foi suspenso o uso das urnas por discordância com normas 
de segurança exigidas pelos sistemas eleitorais. O modelo adotado pela Argentina, exposto acima, 
mostra que muitas soluções não encontram-se distante da realidade brasileira e indicam um 
caminho a se seguir. Resta aplicar maiores esforços para se adequar as exigências dos padrões de 
segurança da informação e aprender com aqueles que um dia ensinamos a como estabelecer 
maior qualidade e segurança nos processos eleitorais.         
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Desde 1932 havia a discussão sobre a automatização dos votos no Brasil. Porém, a informatização 
do cadastro único de eleitores só foi iniciada em 1986 e apenas nos anos 90 foi implantada a urna 
eletrônica no Brasil, sendo esta uma alternativa mais segura em relação às cédulas utilizadas 
anteriormente. No início, devido a falta de costume dos eleitores, houve um grande número erros 
na votação. Entretanto, com o passar dos anos, os brasileiros se habituaram ao uso da urna e essa 
alternativa é utilizada até a atualidade e com aceitação da maioria. Além de tudo, essa tecnologia 
facilitou o voto de deficientes visuais, visto que existem urnas adaptadas com fones de ouvido e 
dígitos em braile proporcionando acessibilidade e promovendo a igualdade democrática. Sendo 
assim, este trabalho tem como objetivo analisar o uso das urnas eletrônicas no Brasil e apresentar 
os benefícios oferecidos por seu uso. Para alcançar tal objetivo, foi realizado um estudo por meio 
de artigos publicados e disponibilizados na internet.  Portanto, esta pesquisa não visa obter 
resultados, e sim discutir o uso da urna eletrônica no país. Foram realizados testes pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para validar a segurança e a eficiência da urna eletrônica. Tais testes, 
foram realizados por especialistas na área de informática, no total foram 37 especialistas inscritos, 
que tinham como objetivo testar desde a quebra de sigilo do voto até a alteração do mesmo. 
Nenhuma das tentativas de burlar a urna eletrônica foi bem sucedida. Entretanto, o voto 
eletrônico demorou a se estabilizar, nas primeiras eleições que seguiram a mudança, o número de 
votos nulos e brancos aumentou por causa da falta de instrução do público votante. Após muitas 
eleições utilizando a urna eletrônica, o numero de votos brancos e nulos é menor do que era antes 
da mudança, o que mostra que, sendo bem usada, a urna eletrônica é uma alternativa melhor à 
antiga. O sucesso das urnas eletrônicas no Brasil se deu devido a facilidade do seu uso. Tal 
equipamento é um exemplo de inclusão digital, já que a sua utilização abrange pessoas de 
diferentes níveis sociais e de escolaridade. Além disso, a apuração dos votos é concluída em horas 
e com a garantia de consistência nos resultados. Em relação às pessoas que possuem dificuldades 
para utilizar a urna, seria interessante realizar um treinamento prévio com uma "urna teste" para 
que tais pessoas possam votar com segurança e sem cometer erros, pois estes resultam, na 
maioria das vezes, na anulação dos votos.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
89 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
 

USO DE CÁLCULOS ESTATÍSTICOS BAYESIANOS NO RECONHECIMENTO DE SPAM 
 

GABRIELA GUILHERME DE ALMEIDA  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

RONALDO TOSHIAKI OIKAWA  
 

O desenvolvimento de filtros corretos para mensagens indesejadas como spam é uma 
necessidade, entretanto, ainda há falhas nos métodos propostos por diversos autores. Diante 
disso, problemas como, por exemplo, sobrecarga dos servidores com e-mails falsos negativos (e-
mail spam classificado como não spam), superlotação da caixa de mensagens, ilusão por parte do 
usuário de que sua caixa de mensagem está segura ou livre de spam, execução de códigos 
maliciosos, links para outros sites indesejados, dentre outros, são constantes. Diante disso, torna-
se necessário que filtros mais eficientes sejam desenvolvidos ou estudados.  O objetivo do 
presente trabalho é o estudo e a aplicação do cálculo estatístico bayesiano na classificação de 
mensagens de e-mail como spam ou não buscando a redução de erros na classificação das 
mesmas. Do tipo qualitativa, esta pesquisa coletou dois conjuntos de e-mails classificados como 
spam e não spam, onde cada conjunto foi separado em tokens ou palavras úteis para a 
classificação. Resultando em duas tabelas: uma de tokens spam e outra de tokens não spam. Em 
seguida, utilizou a fórmula para os cálculos de aprendizagem: Rg=min(1,good(w)/G); 
Rb=min(1,bad(w)/B); Pspam|w=max(0.01,min(0.99,Rb/(Rg+Rb))), onde w é a palavra analisada e 
good e bad são as tabelas de não spam e spam respectivamente. Quando uma palavra está em 
good, mas não em bad, é atribuído a ela 0.1, caso contrário, 0.99. A classificação de um novo e-
mail é feita separando os tokens, buscando cada um deles na aprendizagem e o valor contido 
nessa é atribuído ao token analisado; os vinte tokens que mais se distanciam de 0.5 são aplicados 
ao seguinte cálculo Pspam=?(i=1 até i=20)P(spam|wi)/(?(i=1 até i=20)P(spam|wi)+?(i=1 até 
i=20)(1-P(spam|wi))) - onde houver o símbolo ? lê-se produtório. Quando uma palavra não está 
contida na aprendizagem, á atribuído a ela o valor 0.4. Se a equação Pspam resultar em um 
número maior que 0.9, o e-mail é classificado como spam, caso contrário, como não spam. Foram 
realizados testes com bases de aprendizagem de diferentes tamanhos: 200, 1000, 2000 e 7625 e-
mails e o conjunto de e-mails para teste continham 92 e-mails.  Para a base com 200 e-mails, 
houveram 20 e-mails classificados de forma errada e para a base com 1000 e-mails, o erro foi de 
apenas 3 e-mails. Ao utilizar uma base maior (p.ex. > 2000) não houveram erros na classificação. 
Portanto, a quantidade de acertos obtidos pelo protótipo está relacionada diretamente a 
quantidade de e-mails utilizados na aprendizagem e o resultado é satisfatório para classificação de 
e-mails, desde que a base utilizada na aprendizagem tenha o maior número possível de e-mails. É 
necessário a combinação desse filtro com outros métodos de classificação, como listas brancas e 
negras que são listas que contém e-mails confiáveis ou não, respectivamente. Um quesito 
desfavorável do filtro proposto é a complexidade de obtenção das amostras para que a 
aprendizagem seja efetuada e a classificação seja precisa.          
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Computação em Nuvem é o termo utilizado para um ambiente computacional baseado em uma 
grande rede de servidores, que geram um conjunto de recursos como capacidade de 
processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e a portabilidade de 
serviços através da internet. Neste contexto as Nuvens públicas são disponibilizadas por 
organizações ou por grandes grupos industriais que possuem grande capacidade de 
processamento e armazenamento. Este modelo fornece serviços e aplicativos, sendo utilizado por 
diversas pessoas e organizações. As empresas ainda temem pela segurança e sigilo de suas 
informações, principalmente por terem suas informações armazenadas em servidores de 
terceiros. Este trabalho objetiva apresentar uma proposta de migração de nuvem privada para 
corporações, destacando os principais modelos de nuvens, benefícios, adversidades e ferramentas 
para a implantação em empresas de médio porte. Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, que, 
inicialmente, realizou um levantamento teórico sobre os modelos de Cloud Computing (Privada, 
Pública, Comunitária e Híbrida), Virtualização (Hyper-V e Xen), Clusterização (alta disponibilidade, 
balanceamento de carga, Alta Performance e em Grade) e os motivos da adoção do modelo de 
nuvem privada; Posteriormente, foram analisadas as ferramentas para construção e administração 
de uma nuvem privada (Microsof System Center e OpenNebula) e seus principais benefícios e 
adversidades. Depois analisou-se o momento correto para migrar para a nuvem privada e uma 
proposta de processo decisório de implantação deste modelo de nuvem. Foram indicadas 
ferramentas de virtualização de servidores, as quais podem ser usadas na criação dos recursos de 
hardware e software para a nuvem privada. Foram apresentadas as principais ferramentas de 
gerenciamento de nuvens privadas, destacando suas características e aplicabilidades. Por fim, é 
apresentada uma maneira de se realizar a Migração para o modelo de Nuvem Privada destacando 
os processos decisórios de implantação da nuvem privada. Como resultado uma proposta de 
migração para nuvem privada destinadas as corporações/empresas de médio porte. Por meio 
deste as empresas podem analisar suas necessidades bem como levantar os principais requisitos, 
viabilidade e ferramentas que subsidiarão esse processo. Tal proposta é importante pois essas 
soluções não são encontradas facilmente pelas empresas, o que torna esta proposta uma solução 
interessante e viável. O termo Cloud Computing vem se tornando uma realidade presente no 
cotidiano das empresas e das pessoas. A adoção pelas organizações vai além da responsabilidade 
de escolher as tecnologias que serão utilizadas ou a segurança das suas informações, sendo que a 
migração possibilita as organizações de médio porte adquirir gradativamente a expertise 
necessária para consumir TI como serviço e, futuramente, negociar corretamente os contratos e 
acordos de nível de serviço (SLA´s) em uma possível contratação de nuvem pública.         
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A utilização de imagens panorâmicas tem crescido de forma muito elevada nos últimos tempos. 
Serviços como o Google Street View fazem uso de imagens panorâmicas que são capturadas por 
nove câmeras. Entretanto, apesar das imagens panorâmicas serem largamente utilizadas, não se 
vêem serviços que permitam uma iteração com ambientes internos como, por exemplo, o de 
empresas, escolas e instituições de ensino. Este trabalho contribui com a criação de uma forma 
alternativa de navegar e visualizar ambientes internos com o uso de uma sequência de várias 
imagens panorâmicas catalogadas, com posicionamento no percurso de deslocamento da captura, 
permitindo uma navegação e interação mais realística. Essa navegação e visualização podem ser 
utilizadas de diversas formas, como apresentar um ambiente interno de empresas e instituições 
com o intuito cultural ou financeiro. O objetivo deste trabalho é construir um recurso Web para 
navegar com posicionamento, visualizar e interagir em ambientes internos utilizando sequência de 
imagens panorâmicas. Para isto, tem todo um pré-processamento para a extração das imagens 
geradas pela câmera, geração das imagens panorâmicas 360, catalogar as imagens, e por fim criar 
a aplicação para navegação na Web. Para imagear os ambientes internos foi utilizada uma câmera 
Ladybug 3. O arquivo gerado pela câmera é constituído de uma sequência de 15 capturas por 
segundo, e cada captura possui seis imagens. A próxima etapa é extrair as seis imagens geradas 
neste arquivo e gerar as imagens panorâmicas. Depois, é feita a catalogação dessas imagens, cada 
uma delas terá um posicionamento em um mapa para determinar onde elas se encontram no 
ambiente de captura. Por fim, é feita a navegação e visualização nas imagens já catalogadas com 
posicionamento, sendo realizada por uma aplicação Web desenvolvida com HTML 5 e 
WebGL. Com as sequências das etapas realizadas neste trabalho, sendo elas, a extração das 
imagens, construção das imagens panorâmicas 360, catalogação e navegação, foi possível realizar 
um experimento imageando os corredores dos laboratórios da Faculdade de Informática. Embora 
as etapas tenham sido concluídas e tenha sido realizado um experimento, todo processo de 
execução ainda está parcialmente manual, o que ainda necessite de novos algoritmos para tornar 
a utilização de uma forma mais automática para o usuário, o que está será desenvolvido até a 
conclusão final do trabalho. O presente trabalho apresenta recursos de extração, formação das 
imagens panorâmicas 360 equirretangular, bem como uma ferramenta para catalogação, e 
também uma aplicação de navegação e interação. Os resultados obtidos foram considerados 
satisfatórios, pois a partir das etapas desenvolvidas, foi possível mapear e realizar a navegação nos 
ambientes internos capturados. Notou-se que com a utilização dos recursos criados, neste 
trabalho, todo o processo desde a extração das imagens até a visualização final foi facilitado, 
sendo essa uma das contribuições deste trabalho.         
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O cenário atual da visualização de informações sobre eventos meteorológicos é de difícil 
compreensão, por onde necessita de um mínimo de técnica e está limitada em um espaço 
bidimensional (mapas 2D). Não há ferramentas de visualização de informações que facilitam a 
compreensão desses dados meteorológicos, ao ponto do usuário reconhecer instantaneamente 
um evento em progresso. E tão pouco o uso de tecnologias como a de realidade virtual para o 
acesso rápido e adequado aos dados, possibilitando a interação do usuário com o ambiente virtual 
e seus benefícios (maiores detalhes e melhor desempenho na busca da visualização e também do 
aprendizado). Auxiliando a prevenção de acidentes em situações de razão natural, como por 
exemplo as descargas elétricas atmosféricas (DEA) ou raios, em determinadas regiões geográficas, 
na qual acarretam resultados catastróficos em âmbito social. É importante o estudo de áreas que 
auxiliam no processo de decisão, que facilitam o aprendizado no ambiente pessoal e/ou 
profissional. As áreas de Visualização da Informação e Realidade Virtual aplicada em uma 
ferramenta agiliza o processo de análise e compreensão dos dados, buscando facilitar o 
entendimento do usuário sobre eventos meteorológicos. A pesquisa objetiva o estudo sobre a 
área de Visualização de Informação e eventos meteorológicos visando o desenvolvimento de uma 
ferramenta de realidade virtual, onde é possível a visualização e interação do usuário em mapa 3D 
composta por eventos meteorológicos. Contanto com levantamentos teóricos, trabalhos 
relacionados a área, planejamento e desenvolvimento de software, documentação do software e 
apresentação de artigo. Sua metodologia é identificada como uma abordagem qualitativa, onde 
possui o objetivo de desenvolver uma ferramenta de RV para visualização da informação de dados 
meteorológicos. Com levantamentos bibliográficos em livros, artigos científicos e referencias 
sugeridas pelo orientador, estudos específicos serão realizados na biblioteca da Unoeste, por onde 
dados referentes a eventos meteorológicos como o: DEA, serão fornecidos pelo INPE. Após feita 
analises e a conclusão da fase de estudos, será possível a seleção de ferramentas e bibliotecas a 
serem utilizadas no projeto, onde serão definidas funções da ferramenta, visando a melhor 
compreensão dos dados por parte do usuário. Concluindo o levantamento de requisitos e 
definições da aplicação, será feita a modelagem e seus respectivos diagramas da UML, a seguir 
será construído por meio das ferramentas selecionadas um protótipo do sistema. Testes serão 
realizados afim de colher dados referente a funcionalidade e usabilidade da aplicação. De posse 
dos resultados, estes serão analisados para obter o máximo possível de informações referentes ao 
sistema. Todo o processo de desenvolvimento da ferramenta será documentado com o objetivo 
de facilitar a compreensão do mesmo por outros leitores e finalizando com a elaboração de um 
artigo para uso em eventos na área.            
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ALMIR OLIVETTE ARTERO  

FRANCISCO ASSIS DA SILVA  
 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV), na sua forma clássica, consiste em partir de um vértice 
qualquer de um grafo não direcionado, e visitar todos os outros vértices uma única vez, 
concluindo o percurso no vértice de partida. Ao percorrer o caminho, devem ser consideradas as 
distâncias (o custo) existentes entre os vértices. Na prática, o problema tem sido bastante 
explorado por diversas áreas do conhecimento devido a suas aplicações em Logística. Trata-se de 
um problema de otimização combinatória não polinomial (NP) de classe NP-Difícil, assim, quando 
se tem uma grande quantidade de nós, o tempo necessário para se analisar os custos de todos os 
trajetos possíveis, através de uma busca exaustiva torna-se impraticável, exigindo o uso de 
técnicas heurísticas, que são capazes de gerar soluções razoáveis com um tempo de 
processamento aceitável. O Agorítmo Genético é uma destas técnicas heurísticas que, a partir de 
soluções aleatórias geradas inicialmente, faz uma avaliação das soluções mais promissoras e, em 
seguida, utiliza operadores genéticos (Seleção, Cruzamento e Mutação) para combiná-las, de 
modo a obter soluções melhores ainda. Este projeto apresenta um estudo comparativo dos 
operadores genéticos usados na solução do PCV, avaliando a qualidade das soluções obtidas, 
quando se utiliza diferentes combinações de operadores nas etapas de seleção, cruzamento e 
mutação, com e sem o uso de elitismo.Os experimentos, realizados com diferentes quantidades de 
nós, mostram os tempos de processamento exigido para se obter as soluções, com as diferentes 
combinações dos operadores e taxas de elitismo.             
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ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
 

A explosão do uso das interfaces touchscreen tem impulsionado pesquisas no campo das 
Interfaces Naturais de Usuário (NUI) onde o usuário é capaz de interagir com o ambiente por meio 
de interações previamente já conhecidas como gestos e voz, sem a necessidade de ser introduzido 
um dispositivo novo. Atrelado à evolução das NUI, surgem as tecnologias interativas que fazem 
uso de ferramentas e recursos tecnológicos diretamente relacionados com o provimento da 
percepção de interatividade em ambientes informatizados. Uma destas é a Realidade Aumentada 
(RA), caracterizada pela amplificação da percepção sensorial de elementos virtuais no mundo real, 
gerando uma interface mais natural de interação. Tal característica é uma grande aliada no uso da 
visualização da informação, onde representações visuais de dados abstratos suportadas por 
computador e interativas ampliam a cognição, permitindo a compreensão de grandes volumes de 
dados. Como aqueles utilizados em eventos meteorológicos severos, como as Descargas Elétricas 
Atmosféricas (DEA). No entanto, o uso de NUI em aplicações de RA interativas ainda é limitado 
devido à dificuldade de permitir ao usuário uma interação natural com elementos virtuais da 
mesma forma como se estes fossem reais. Diante disso, o projeto se justifica na importância de 
que com o estudo da relação entre NUI e RA, será possível desenvolver aplicações de RA interativa 
que forneça, de maneira mais realista e intuitiva, meios de interação mais naturais e imersivos, 
sem a necessidade de equipamentos especiais acoplados ao corpo do usuário. O trabalho tem 
como objetivo analisar a tecnologia de Interação Natural do Kinect da Microsoft visando avaliá-la e 
aplicá-la no desenvolvimento de um software de realidade aumentada interativa para visualização 
da informação de Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA). Por meio da visualização de uma cena 
virtual 3D de eventos de DEA onde são apresentadas informações como a polaridade, intensidade 
da corrente, data e hora em mapas do Google Maps, será possível manipular essa cena através de 
interações como zoom, rotação, translação e deslocamento por meio do dispositivo Kinect. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é identificada como uma abordagem 
qualitativa. Inicialmente, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre os tópicos de RA, Visualização 
da Informação, DEA e sobre o dispositivo Kinect e como desenvolver aplicações para este. Após 
isso, será feita a modelagem do sistema por meio dos diagramas da UML, tais como o de casos de 
uso, conceitual e de classes para facilitar a estruturação e desenvolvimento do projeto. Em 
seguida, o protótipo do projeto será desenvolvido utilizando as melhores bibliotecas selecionadas 
do estudo bibliográfico. Quando pronto, será iniciada a fase de testes do sistema, avaliado sua 
eficiência e precisão. Por fim, com os resultados obtidos, será visado a elaboração de um artigo 
científico para estudo da comunidade acadêmica em geral.       UNOESTE - PROBIC     
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GIOVANA ANGÉLICA ROS MIOLA  
 

Dados tridimensionais são utilizados para diversos fins. Nos últimos anos, tem-se notado um 
aumento no uso de equipamentos a laser, no caso deste trabalho, a varredura laser scanner 
terrestre, para obter dados 3D para várias aplicações, por exemplo reconstituição de edificações 
de patrimônio histórico. Esse tipo de scanner, permite levantar dados tridimensionais de objetos 
de maneira rápida, precisa, com um grande nível de detalhes e poucos erros, gerando uma nuvem 
de pontos, onde da mesma, pode-se capturar características e assim possibilitar um 
melhoramento do aspecto visual de determinadas feições estruturais e oferecer embasamento 
para a sua interpretação para a restauração ou até mesmo para a criação de novas propriedades, 
verificando-se que estes dados podem ser utilizados no processo de extração de informações 
contidas nas nuvens de pontos. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar o desenvolvimento 
do processo de segmentação da nuvem de pontos como uma etapa anterior a detecção de 
feições, a qual extrairá de uma nuvem, várias outras, com características comuns umas das 
outras. De acordo com a base lógica foi utilizado o método dedutivo, pois no trabalho partir-se-á 
de afirmações de trabalhos já publicados para segmentação de nuvem de pontos. Quanto à 
natureza da pesquisa trata-se de uma pesquisa aplicada, pois foi investigado e aplicado esse 
desenvolvimento para atender a necessidade de identificação de características comuns nas novas 
nuvens geradas. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois não foram 
utilizadas técnicas estatísticas para análise dos dados. Quanto ao objetivo da pesquisa refere-se a 
uma pesquisa do tipo exploratória, pois esse trabalho teve como objetivo também obter uma 
visão geral de dados tridimensionais, para isso foi realizado o levantamento bibliográfico 
(procedimento técnico) e analisados alguns exemplos. Os materiais utilizados para o 
desenvolvimento do sistema foram o Visual Studio C++ - ambiente de desenvolvimento, duas 
nuvens de pontos, advindas do equipamento de varredura laser scanner terrestre e a PCL - 
biblioteca de programação C++, de código aberto com uma variedade de ferramentas para 
manipular as nuvens de pontos.O sistema proporcionou resultados satisfatórios quanto à 
segmentação das nuvens de pontos, algumas novas nuvens geradas, podem ser visualizadas e 
apresentam clareza na identificação de algumas feições, outras verificou-se que poderiam ser 
descartadas, pois não demonstravam nenhuma feição. Portanto, verificou-se que das novas 
nuvens geradas, podem ser obtidas as descrições de algumas feições como bordas, linhas e curvas, 
do que outras, para obter um resultado visual adequado. Verifica-se com esse trabalho que há 
possibilidade de outros estudos de aprimoramento, podendo ser adicionada uma etapa para a 
identificação destas feições, visto que o processo atual preparou a nuvem de pontos para ser 
posteriormente manipulada por algum algoritmo específico que elencará as feições.            
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ANÁLISE DA SIMILARIDADE DE SEQUÊNCIAS GÊNICAS DO ASCORBATO E DO LICOPENO EM 
ESPÉCIES VEGETAIS CULTIVADAS 

 
ANA CAROLINA PRETO MALAMAN  

TAÍS LIRA SEVILHA  
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  

 
       A bioinformática tem auxiliado na identificação e comparação de sequências nucleotídicas 
responsáveis pela produção de substâncias antioxidantes em vegetais, utilizando bases genômicas 
de acesso público e diversos aplicativos capazes de alinhar sequências de diversas espécies. O 
presente estudo analisou as sequências nucleotídicas dos genes para ascorbato e licopeno, 
conhecidos por sua ação antioxidante, a fim de verificar em quais espécies vegetais essas 
substâncias já haviam sido identificadas e assim compará-las através cladogramas, observando o 
grau de similaridade entre as espécies e suas relações filogenéticas. Foi possível produzir uma 
representação das matrizes de similaridade dos genes analisados, que podem refletir a evolução 
dos demais caracteres. Este relato demonstra a viabilidade da metodologia proposta, que 
fornecem subsídios para estudos avançados das relações filogenéticas das espécies.  PRPPG - 
UNOESTE 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
99 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
 

ESTUDO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLIACADA NA ÁREA DA SAÚDE 
 

DÉBORA DELFIM GUARIZI  
ELIANE VENDRAMINI  

 
       O desenvolvimento científico e tecnológico apresenta-se de uma maneira contínua e 
acelerada, por isso, dentro de diversas áreas da Tecnologia da Informação (TI) a Inteligência 
Artificial (IA) tem se destacado. A busca pela IA é devido ao seu mecanismo inteligente, sendo 
possível desenvolver softwares que podem-se comportar como um ser humano, sendo assim, um 
mecanismo inteligente. A IA pode ser aplicada em diversas áreas do cotidiano, um exemplo 
prático são os programas de diagnostico médico. Com essa diversidade de campos que abrange a 
IA, na área da saúde, surge desenvolvendo equipamentos com o objetivo de realizar diagnósticos 
médicos. Um pequeno grupo de cientistas da computação e profissionais da saúde dedicou-se a 
uma nova área de pesquisa, sendo Inteligência Artificial Médica (IAM). Surgindo os primeiros 
sistemas desenvolvidos para área da saúde, como: CASNET, MYCIN, PIP. 
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FUNCIONALIDADE DAS APLICAÇÕES DOS DISPOSITIVOS IOS E MAC VIA ICLOUD 
 

LUCAS HANS RAMOS  
ELIANE VENDRAMINI  

 
       O presente trabalho aborda a funcionalidade das aplicações em dispositivos móveis e desktops 
utilizando-se a tecnologia iCloud voltada para dispositivos iOS e Mac. O trabalho como um todo se 
baseia na Worldwide Developers Conference, que é onde desenvolvedores da Apple Inc. se 
reúnem para mostrar os avanços feitos para aquele determinado ano corrente. O trabalho ainda 
apresenta em seu conteúdo aspectos da Inteligência Artificial com a utilização do iCloud. O 
desenvolvimento do trabalho se mostra como um manual de grande utilidade para usuários no 
Brasil interessados em conhecer um pouco a respeito da tecnologia iCloud e suas aplicações. Este 
trabalho acadêmico se torna de grande ajuda e interesse, pois além de ser baseado na WWDC, se 
baseia em grandes fontes de pesquisa bem referenciadas, como o website 9to5Mac, a maior fonte 
atual de informações referentes a dispositivos APPLE e a revista tecnológica americana THE 
VERGE, na qual o conteúdo referente sobre IA esta sendo quase inteiramente baseado. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
101 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
 

IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA ANÁLISE COMPARATIVA DE SEQUÊNCIAS GENÔMICAS 
RELACIONADAS AO CANCER DE PELE 

 
ANTONIO ALVES DO SANTOS NETO  

ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  
 

       A exposição aos raios ultravioletas tem provocado o aumento da incidência do câncer de pele, 
geralmente associados a alterações na estrutura do DNA. Bancos de dados genômicos permitem o 
acesso público às sequencias de DNA que podem ser comparadas e analisadas, tais como o gene 
P53, que está relacionado ao tipo de câncer de pele com maior incidência. Esta pesquisa visa 
implantar metodologias de análise comparativa de sequências de nucleotídeos para a avaliação de 
impactos ambientais. Estão sendo realizadas investigações para averiguar as mais frequentes 
mutações no gene em bancos de dados de populações oriundas de países com diferenças 
contrastantes. A sequência original do gene será comparada com sequências mutantes descritas 
em pacientes com câncer de pele, através de uma ferramenta de bioinformática. Estão sendo 
realizados estudos comparativos, de modo a estabelecer correlações entre as mutações mais 
frequentes e fatores ambientais que possam estar relacionados com a origem das 
mutações.  PRPPG 

 


