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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 layout e do projeto 
de navegação de um sistema Web com tema pré-estabelecido.  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. 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 três avaliadores, onde foram 
verificados problemas de compatibilidade, navegabilidade e adequação correta dos recursos 
multimídia. Essa fase foi classificadora e somente cinco trabalhos foram aprovados e submetidos à 
segunda fase: avaliação de conteúdo. A avaliação de conteúdo, mais subjetiva, foi realizada por 
sete 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 17 equipes. Das equipes inscritas, 73% dos participantes eram discentes dos 
cursos de Bacharelado e 27% dos cursos Superiores de Tecnologia. A equipe "ninja {visibility: 
hidden;}" foi a vencedora do concurso ao obter 112,57 pontos. Na décima primeira edição do 
WebFIF as equipes trabalharam como o tema: "Prevenção ao H1N1... Só para Crianças", onde cada 
equipe propôs um Web Site infantil com o objetivo de conscientizar as crianças em idade escolar 
sobre a grave questão de saúde pública. O trabalho deveria apresentar uma Home Page e no 
máximo quatro páginas secundárias. No WebFIF podemos destacar principalmente dois pontos 
positivos, cada qual favorecendo um público diferente: a Faculdade de Informática de Presidente 
Prudente (FIPP) e a comissão organizadora do evento pela difusão e repercussão de uma iniciativa 
que a cada ano ganha mais força e as equipes que tiveram chances de experimentar, trocar 
experiências, divulgar seus trabalhos e enriquecer o portfólio de cada participante.         
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Nos dias atuais, há uma grande quantidade de informações disponíveis em diversas coleções de 
documentos, dentre eles artigos, teses, e outros trabalhos acadêmicos. Coleções de artigos 
científicos podem representar a trajetória acadêmica de um pesquisador em particular, e a 
evolução de uma linha de pesquisa com o passar dos anos. Neste trabalho, são investigadas 
técnicas de exploração e de visualização de documentos, com foco na técnica tag cloud. Para 
tanto, foi desenvolvida uma aplicação que auxilia na visualização de coleções de documentos, 
possibilitando verificar a sua evolução ao longo do tempo, quanto o surgimento de novos tópicos 
ou quanto ao seu conteúdo, comparando a nuvem de etiquetas que foi gerada para cada 
documento. Podemos notar o quão útil é propor ferramentas que auxiliem na análise de 
documentos, facilitando a exploração textual. Este trabalho trata essencialmente do estudo e 
aplicação da técnica de Visualização de Informação tag cloud, visando a exploração textual de uma 
coleção de documentos na busca pela evolução temporal de seus tópicos, tais como: identificação 
de emergências de tópicos em instantes específicos; a especialização de um tópico; e o 
desaparecimento de tópicos. A ferramenta TGEE (Tag Clouds Environment Exploration), foi 
desenvolvida utilizando a linguagem de programação Java. Para a validação da ferramenta TGEE, 
foi analisada uma coleção de 96 trabalhos publicados pelos docentes do curso de Ciência da 
Computação da Faculdade de Ciência e Tecnologia (Unesp - Presidente Prudente), nos últimos dez 
anos, de 2006 até 2016. Com a TGEE foi possível identificar os termos mais frequentes da coleção 
de documentos analisada ano a ano. Assim, a TGEE colaborou com a identificação das principais 
linhas de pesquisas dos professores do curso de Ciência da Computação, sendo elas Visão 
Computacional e Visualização. Neste trabalho foi estudada e aplicada a técnica de Visualização de 
Informação tag cloud na busca pela exploração de coleções de documentos e análise da evolução 
temporal sofrida por seus termos. Para a avaliação das técnicas investigadas foi implementada 
uma ferramenta, denominada TGEE, visando facilitar a exploração de coleções de 
documentos. Pôde-se alcançar os resultados esperados, sendo possível verificar os principais 
tópicos pesquisados pelos docentes da computação do campus. O usuário pode escolher e 
alternar facilmente entre as duas técnicas implementadas, sendo elas WordCram e 
OpenCloud.         
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Neurônios sempre foram estudados separadamente devido à dificuldade de observação dos 
mesmos. Por este fato, acreditava-se que áreas específicas do cérebro eram responsáveis pelo 
processamento das tarefas do corpo. Recentes avanços da tecnologia permitiram gravar a reação 
de vários neurônios simultaneamente em atividade. A partir disto e com base na teoria Hebbiana, 
foram possíveis observar que, para cada ação do indivíduo, neurônios vão sendo ativados por todo 
o cérebro para processar determinadas informações, em forma de assembleias, e não apenas 
concentrados em uma área. Esta é uma área de estudos nova, portanto há uma pequena 
quantidade de informações, e apresenta uma grande dificuldade para a obtenção dos dados, além 
de muito invasiva. Ainda não se existe uma definição exata do que é ou não é uma assembleia, 
portanto não há como se saber se a resposta está totalmente correta. Com a detecção destes 
grupos de neurônios, será possível identificar, tratar e estudar problemas causados ao cérebro, 
além de avanços em todas as áreas abrangidas pela neurociência. Também será possível entender 
melhor como o cérebro funciona e adaptar este conhecimento para diversas áreas. O objetivo 
deste trabalho é utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina não-supervisionada para 
detectar padrões entre ativações de neurônios, de forma a identificar quais neurônios se agrupam 
para formar determinadas assembleias. Os resultados serão comparados para que se possa 
determinar qual dos algoritmos aplicados tem maior eficácia sob quais 
circunstâncias. Computadores e também os frameworks correspondentes aos algoritmos de 
clusterização utilizados. Foram desenvolvidos softwares capazes de gerar rastergramas realísticos 
sintéticos em diferentes formatos de apresentação e sob diferentes políticas. Estes rastergramas 
sintéticos possuem um gabarito que pode ser usado para avaliar o desempenho de algoritmos. Os 
rastergramas realísticos sintéticos utilizados copiam de forma eficaz os padrões observados em 
dados reais. Já se sabe que os algoritmos de clusterização são capazes de encontrar assembleias. 
Em alguns casos nem todos os elementos são identificados, contudo os resultados já podem ser 
considerados satisfatórios. Pode-se concluir que rastergramas realísticos sintéticos são uma peça 
fundamental para realizar testes de software, visto que até o momento, só desta forma pode-se 
afirmar se qualquer algoritmo aplicado na detecção de assembleias está correto ou não.         
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Os VANTs (Veículos Aéreos não Tripulados) são muito utilizados para realizar diversas atividades 
em diversas áreas. Apesar da grande evolução da tecnologia e o surgimento de modelos e marcas 
no mercado, a aquisição de um desses modelos comerciais ainda é bem custosa. Busca-se com 
este trabalho integrar tecnologias e materiais de baixo custo para propor uma solução mais 
viável. O trabalho tem como objetivo desenvolver um VANT autônomo de custo reduzido para 
realizar voos controlados seguindo uma rota estipulada. Essa rota será planejada (plano de voo) na 
estação de controle (computador) cujo desenvolvimento também é objetivo desse trabalho. Foi 
escolhido o modelo de quadrirrotor para a construção do VANT idealizado, que é uma espécie de 
helicóptero que possui uma estrutura em forma de "X", constituído de 4 motores acoplados com 
hélices em cada umas das extremidades. Para que o VANT possa realizar voos de forma autônoma, 
foi desenvolvida uma controladora embarcada utilizando um Arduino. Essa controladora é 
responsável pelo controle de voo, que para isso fará a leitura dos dados providos pelos sensores 
(GPS, acelerômetro, barômetro, magnetômetro) embarcados no VANT, e envio dessas 
informações para a estação de controle (computador) via ZigBee, que é um padrão de 
comunicação sem fio de baixo custo. Para a estabilização do VANT foi utilizada uma placa KK 
Multi-Rotor Control board.  Após a montagem do quadrirrotor, foram realizados testes 
controlados com a utilização de um rádio controle. Após uma calibração adequada do quadrirrotor 
foram realizados voos teste com a controladora pela estação de controle em modo manual. Foram 
realizados testes em solo com a controladora para uma verificação da precisão dos dados obtidos 
pelos sensores. A partir de uma rota criada na estação de controle, foi realizado o percurso de 
forma a checar se os dados obtidos correspondem com o planejado. Foi realizado um estudo com 
os dados obtidos nos testes, a partir deles se chegou a conclusão que para uma eficácia maior do 
trajeto a ser percorrido é necessário dividir o trajeto em sub trechos, para quando ocorrer um erro 
de percurso a correção possa ser feita sem muitas perdas. O principal objetivo deste trabalho foi 
desenvolver um protótipo de VANT autônomo do tipo quadrirrotor de baixo custo para realizar 
voos controlados de forma autônoma seguindo uma rota estipulada. O próximo passo do trabalho 
é realizar testes de voo com a controladora já embarcada no VANT de forma autônoma.         
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Computação em nuvem é um conceito baseado no compartilhamento de recursos, dados e 
informações. Visualização Volumétrica é uma área da Computação Gráfica relacionada à 
investigação de volumes. Um dos dilemas centrais da área é o alto custo computacional do 
processo de rendering. Para lidar com esse problema, algumas abordagens baseadas na 
computação em nuvem foram propostas na literatura. Neste trabalho, apresentamos o design de 
um ambiente que combina mineração de dados e computação em nuvem, o VVE (Volume 
Visualization Environment). A partir do projeto desse ambiente, discutimos os principais desafios 
encontrados na implementação. O projeto do ambiente VVE é construído com base em uma 
revisão da literatura. O ambiente ainda não foi implementado. As abordagens descritas neste 
trabalho combinam soluções propostas e problemas encontrados nessa pesquisa. O ambiente é 
modelado em quatro componentes: servidor central, servidor de mineração, bases de datasets 
volumétricos e de rendering cache. Todos os componentes e recursos são armazenados na nuvem. 
O servidor central realiza a comunicação com usuários finais e gerencia as operações executadas 
pelos demais componentes do ambiente. A base de datasets é orientada a objetos e apoiada por 
um metamodelo para lidar com a heterogeneidade das estruturas de dados volumétricas e prover 
uma interoperabilidade entre esses dados e os demais componentes do VVE. O servidor de 
mineração é responsável por extrair atributos dos dados volumétricos. Por fim, a base de dados de 
rendering cache é responsável por armazenar amostras já renderizadas e assim, acelerar o 
processo de rendering. Apesar das vantagens, implementar um ambiente na nuvem introduz 
novos problemas. Um dos maiores problemas consiste em administrar o ambiente, de modo que a 
distribuição de cargas de trabalho permita a utilização eficiente de todo o potencial provido pela 
nuvem. Um segundo problema está associado a segurança do ambiente. Uma aplicação de 
Visualização Volumétrica pode ser utilizada para exploração de dados médicos. Nesse caso de 
utilização, a segurança dos dados e da comunicação é fundamental. Neste trabalho, apresentamos 
o design do VVE. Os próximos passos do projeto envolvem a modelagem e a utilização do modelo 
MapReduce para a implementação do ambiente. Posteriormente, realizaremos uma avaliação de 
desempenho e escalabilidade do ambiente implementado, investigando assim as hipóteses que 
foram levantadas a partir do design e da revisão da literatura.         
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Desde a década de 1970 a arquitetura centralizada de banco de dados é comumente utilizada, 
mas com o crescimento das organizações, é necessário descentralizar e manter disponível a 
informação. Para atender a alta disponibilidade da informação, as empresas estão adotando o 
mecanismo de replicação de dados, um serviço nativo do SGBD. A replicação de dados atende ao 
cenário atual, mas possui dependência de banco de dados central, podendo afetar o desempenho, 
disponibilidade e integridade das informações que são efetivadas de forma on-line. O objetivo 
deste trabalho é desenvolver um mecanismo de integração de dados entre o banco de dados 
MySQL utilizando o Padrão EIPs. O mecanismo deve eliminar a dependência de um banco de 
dados central, e proporcionar uma visão unificada das informações. O processo de integração do 
trabalho é baseado em um sistema de mensageria, que é um processo de troca de mensagem 
entre aplicações através de uma fila JMS, gerenciada pelo provedor ActiveMQ e realizada pelo 
framework Apache Camel. Foram desenvolvidos 3 aplicativos na linguagem Java com a finalidade 
de monitorar, integrar e atualizar as bases de dados Os resultados atingiram seus objetivos 
proporcionando sincronização de informações entre bancos de dados através de um mecanismo 
de integração, sem a dependência de um servidor central, porém no experimento foi observado 
uma variação no consumo de recurso do computadores devido a execução dos aplicativos 
responsáveis por realizar as tarefas de integração. No ambiente de replicação Master/Slave o 
consumo de recurso do servidor Slave não apresentou modificações, devido o serviço de 
replicação ser nativo do próprio SGBD o desempenho do computador não foi afetado, e caso a 
replicação cause impacto o MySQL oferecer vários parâmetros personalizados de configuração 
para garantir o melhor resultado para o ambiente. A maior diferença entre os dois ambientes 
analisados neste trabalho é o consumo de recursos extras do computador que a integração de 
dados exige para efetuar suas tarefas. Para aplicar o mecanismo proposto em ambiente real, esse 
ponto deve ser reavaliado, pois uma integração em massa poderia tornar a utilização do 
computador inviável. Pode-se concluir que o processo de integração pode ser utilizado como 
opção para sincronização de dados entre sistemas, porém para cada cenário deve ser realizado um 
estudo para preservar as funcionalidades do ambiente e identificar quais dados tem a necessidade 
real de ser sincronizados.         
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Todos os dias, as pessoas se interagem no ambiente em que vivem, trabalham ou estudam através 
de uma variedade de ações que são, inconscientemente, reconhecidas e interpretadas. Essa nova 
tendência de encontrar meios para que as máquinas executem tarefas humanas têm motivado 
pesquisas sobre reconhecimento de gestos podendo, por exemplo, controlar robôs ou programas 
de computadores, movimentar objetos virtuais, manipular mapas, permitindo uma navegação 
mais interativa e facilitando a capacidade perceptiva e cognitiva na leitura de produtos 
cartográficos, entre outras. O contexto do problema proposto é baseado em uma interação 
automática usuário/máquina de forma não intrusiva, ou seja, realizando de forma natural gestos 
que operacionalizem ações humanas para manipular um mapa. Teve como objetivo o 
desenvolvimento de um software que utiliza os movimentos capturados pelo sensor Kinect, para 
executar tarefas voltadas para a usabilidade em Cartografia. De acordo com a base lógica foi 
utilizado o método dedutivo, pois no trabalho partiu-se de afirmações de trabalhos já publicados 
sobre a interação gestual. Quanto à natureza da pesquisa trata-se de uma pesquisa aplicada, pois 
foi investigado e aplicado no desenvolvimento alguns gestos para realizar movimentos. Quanto à 
abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa e do tipo exploratória realizando um 
levantamento bibliográfico (procedimento técnico), para obter uma visão geral sobre sensor 
Kinect. Os materiais utilizados foram: o ambiente de desenvolvimento Visual Studio, utilizando a 
linguagem de programação C#, o sensor para capturar os gestos e o SDK da Microsoft para auxiliar 
na interpretação dos mesmos.  O software proposto tratou alguns gestos obtidos pelo sensor, 
interpretando e realizando uma ação no mapa, tendo assim para cada interação humana uma 
relação com uma operação cartográfica. Com o trabalho realizado, verificou que a interação não 
intrusiva com o sensor oferece a vantagem, de facilidade de uma pessoa realizar tarefas, ao 
contrário quando usado um dispositivo intrusivo que as vezes necessita de funções específicas ou 
combinações. Algumas interações foram realizadas, mas ainda há uma diversidade de 
possibilidades que podem ser implementadas.         
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INTERATIVIDADE COM OBJETOS VIRTUAIS 3D GERADOS A PARTIR DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA 

 
NAYARA MAIORANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O diagnóstico por imagem sempre foi muito importante para os profissionais da saúde e várias 
técnicas para permitir esses diagnósticos foram introduzidas ao longo do tempo. Uma delas é a 
tomografia computadorizada (CT), porém o resultado são imagens de difícil entendimento para 
não especialistas. Uma das maneiras utilizadas para se extrair informações relevantes dessas 
imagens é o uso de métodos de visão computacional, porém esses dados não representam o real 
formato do objeto. Diante disso, técnicas de interatividade entram no contexto para possibilitar 
que leigos compreendam a explicação de um especialista e tenham uma visão real do órgão a ser 
analisado. Porém a integração dessas técnicas ainda não é trivial, a complexidade do tratamento e 
extração das características de uma imagem de secção transversal, juntamente com o gasto da 
modelagem de um objeto tridimensional tornam a área carente desse tipo de tecnologia. Este 
trabalho apresenta uma aplicação capaz de gerar modelos virtuais 3D a partir de imagens de 
tomografia computadorizada, permitindo a visualização e a interação com os modelos, 
objetivando facilitar o estudo e o diagnóstico por médicos, pacientes e alunos.  No 
desenvolvimento foi utilizado o padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
para representar as imagens de CT. Para a reconstrução tridimensional do objeto foram utilizados 
os métodos: Marching Cubes para extração e geração da representação geométrica e o método de 
rendering de volume RayCasting para a representação das texturas do objeto. O trabalho foi 
desenvolvido com base na biblioteca VTK (Visualization Toolkit). A usabilidade da aplicação foi 
testada e avaliada por 5 médicos e 5 estudantes por meio de um questionário composto por dez 
questões utilizando uma reinterpretação da Heurística de Nielsen que indica que cinco avaliadores 
são capazes de detectar aproximadamente 75% dos problemas. Os avaliadores tiveram 10 
minutos para realizarem a avaliação a aplicação. O resultado dos testes de usabilidade confirmou 
a qualidade da aplicação obtendo uma nota 4, sendo considerada muito boa pelos autores, uma 
vez que a nota máxima é 5. Além disso, a qualidade dos objetos 3D visualizados e reconstruídos foi 
considerada satisfatória.  Por fim é sabido que há muito a se avançar na área de diagnóstico por 
imagens e como trabalhos futuros propõe-se um ambiente colaborativo onde médicos possam 
debater sobre uma suposta patologia, ou onde alunos possam discutir e estudar juntos.         
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MODELAGEM DIGITAL DE TERRENOS USANDO MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS 
 

GUSTAVO RODRIGUES SCANDOLIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Um MDT é um modelo matemático topográfico da superfície da terra que representa variações de 
relevos que podem ser manipulados por métodos computacionais. Os dados de MDTs são muito 
importantes para aplicações de geoprocessamento na cartografia, pois é possível estudar um 
determinado fenômeno sem a necessidade de se trabalhar fisicamente naquela região. A 
utilização da modelagem digital de um terreno é muito utilizado em várias áreas do 
conhecimento. MDT é amplamente utilizado em diferentes áreas do conhecimento, como na 
cartografia para a criação de mapas topográficos, engenharia civil para que se possa calcular o 
volume de terras a ser movido em projetos de construções de estradas e rodovias, engenharia 
militar, pois o entendimento do terreno é muito importante para que se tenha uma posição ótima 
dos radares e equipamentos em gerais.  Este projeto tem como objetivo fazer análise de 
fenômenos de uma determinada região com a utilização de câmeras métricas e métodos robustos 
de aproximação baseados em MEF para MDT utilizando pontos ao invés de malhas. Com o intuito 
de representar precisamente os modelos de terrenos com diferentes níveis de detalhamento em 
2,5D. Com isso, a não utilização de uma malha para que possa ser gerado a modelagem espera-se 
que tenhamos melhores resultados. O MEF é um ferramental matemático útil para aplicações que 
exigem aproximação. É um método utilizado para se obter aproximações de problemas 
matemáticos que são originados a partir de um modelo físico. A eficiência do MEF está 
relacionada na divisão do domínio do objeto ao nível geométrico e topológico, decompondo um 
domínio complexo em uma malha de elementos menores. Foi realizado vários testes com bases 
interpoladoras e obteve uma aproximação bem realística da modelagem digital de terrenos, com 
resultados validados visualmente.  Os resultados obtidos conforme a teoria foram como o 
esperado, foi feita a modelagem digital de terrenos utilizando métodos de elementos finitos que 
representou de forma bem clara a modelagem digital. O trabalho obteve os resultados esperados 
de tudo que foi planejado no seu inicio, propondo a Modelagem Digital de Terrenos com a 
utilização de Métodos de Elementos Finitos. Foram utilizadas duas bases de interpolações, sendo 
elas Base Radial Normalizada e Base de Shepard para comparações de resultados. Além disso para 
trabalhos futuros será feita a texturização de imagens reais e também a implementação de mais 
bases de interpolações.         
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O POTENCIAL DAS ESTRUTURAS DE SUFIXOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE STRINGOLOGY 
 

GUILHERME HENRIQUE SANTOS MIRANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIO AUGUSTO PAZOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANILLO ROBERTO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Stringology (ou String Matching) é o problema que consiste em encontrar uma sequência contígua 
de caracteres dentro de outra sequência maior. A motivação de pesquisas na área está ligada ao 
grande leque de aplicações que envolvem a problemática, como ferramentas de busca, editores 
de texto e processamento de cadeias de DNA. Apesar de existirem algoritmos que consigam 
resolver o string matching de forma ótima, os mesmos não possuem a mesma eficiência quando o 
problema é estendido ou modificado. Para esses casos, uma possível abordagem é a utilização de 
estruturas de dados relativas aos sufixos do texto. Estudos sobre tais estruturas têm alcançado 
resultados de grande impacto em diversas áreas, tendo ênfase principalmente na Ciência da 
Computação e Biologia Computacional, o que motiva ainda outras pesquisas explorem o potencial 
dessas estruturas. O trabalho realiza uma análise aprofundada sobre o uso de estruturas de dados 
em resoluções de stringology. Duas estruturas de dados são abordadas: o autômato de sufixos e a 
árvore de sufixos. Além das estruturas, algoritmos clássicos como o KMP e Aho-Corasick também 
são abordados para que possam ser comparados com as estruturas. A teoria que envolve ambas 
as estruturas e como implementá-las é o primeiro aspecto abordado detalhadamente pelo 
trabalho. Posteriormente, a análise é realizada. A análise é composta por diferentes critérios, que 
são: (i) complexidade de algoritmos; (ii) tempo médio; (iii) desvio padrão e (iv) teste estatístico de 
Wilcoxon. Foram realizadas análises sobre os tempos médios de execução dos algoritmos clássicos 
e das estruturas na pesquisa de múltiplos padrões dentro de um texto. O tempo médio 
despendido para a construção das estruturas também foi analisado. O trabalho também abordou 
algumas outras extensões da problemática, mostrando como resolvê-las em complexidades 
aceitáveis de tempo e memória com o uso das estruturas de sufixos. As análises realizadas pelo 
trabalho e, também, o detalhamento da teoria e código dos algoritmos, fornece material para que 
futuros trabalhos que se enquadram na temática. Ainda, como as análises foram realizadas 
segundo critérios distintos, é tido um maior nível de confiança sobre os resultados obtidos. O 
trabalho conclui que as estruturas de sufixos são capazes de resolver complexos problemas de 
string matching, alcançando complexidades de tempo inferiores a soluções que não fazem uso das 
estruturas.          
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O USO DE TÉCNICAS DE SUPER RESOLUÇÃO APLICADO EM IMAGENS OBTIDAS A PARTIR DA 
CONSTRUÇÃO DE UM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO DO TIPO QUADRIRROTOR 

 
GUILHERME HENRIQUE SANTOS MIRANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MASIERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE CABRAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A necessidade de sobrevoar áreas para a aquisição de imagens é tida por uma grande gama de 
aplicações. Utilizar aeronaves para realizar tal tarefa demanda um alto custo e não é viável 
quando é necessário análise em um local coberto. Para solucionar tal problema e reduzir os 
custos, o uso de vants (veículos aéreos não tripulados) tem sido cada vez mais explorado por 
pesquisadores.  O objetivo do trabalho é construir um vant quadrirrotor, com relativo baixo custo, 
para que seja possível realizar a aquisição de imagens aéreas, mesmo em locais cobertos. É 
objetivada também a realização de um pós-processamento nas imagens adquiridas, com o uso de 
técnicas de super-resolução.  O kit escolhido para a construção do veículo é composto por um 
frame (base do quadrirrotor) F-450, uma controladora de voo KK 2.1, motores DJI 2212 e ESCs 
(Eletronic Speed Control) Simonk de 30 amperes. A placa controladora KK dispõe de recursos de 
estabilização conhecidos como Auto-Level. É necessário que este recurso seja previamente 
configurado para o vant, já que por maior que seja a precisão da manufatura dos motores e ESCs, 
há pequenas variações que devem ser compensadas nas configurações. A montagem segue o 
roteiro padrão de construção do F-450, com o layout em X, realizando a fixação dos braços, 
motores, ESCs e controladora. A seguir é realizada a calibragem da placa para que ela consiga 
identificar o ponto de equilíbrio do vant. Por fim, é realizado o encaixe de uma câmera Xtrax Evo 
ao veículo para a aquisição das imagens em alta resolução. Posteriormente as imagens são 
processadas com o uso de técnicas de super-resolução para o ganho de detalhamento sobre os 
alvos de interesse. A utilização da placa controladora KK 2.1 mostrou-se um ótimo recurso devido 
a sua precisão e robustez, porém sua grande quantidade de parâmetros configuráveis trouxe uma 
dificuldade extra ao projeto, ao qual se fez necessário testar as mais diversas configurações 
disponíveis na placa.  O equipamento mostrou um alto grau de precisão nos movimentos, uma vez 
que o ponto de equilíbrio foi alcançado. Um bom nível de estabilidade também foi alcançado, 
proporcionando a realização de voos em locais fechados com segurança. O trabalho conclui que é 
possível construir um equipamento preciso com custo reduzido, capaz de capturar imagens da 
área de sobrevoo e melhorá-las via software.     UNOESTE     
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O USO DE WEB SERVICES PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ERP COM PLATAFORMA E-COMMERCE 
MAGENTO 

 
SIRLEY MAYKELLE PACITO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A integração entre aplicações de diferentes plataformas, a otimização de recursos e a redução de 
atrasos e erros são alguns exemplos de privações encontradas em algumas empresas. O uso de 
Web Service possibilita agilizar os processos com eficiência e de forma segura, reduzindo o tempo 
de trabalho manual. Este trabalho baseia-se na integração de dois sistemas de plataformas 
diferentes em um caso real. Busca-se reduzir o tempo de trabalho com um Web Service, que 
consumirá os dados de um e-commerce Magento e os incluirá em um banco de dados Oracle de 
um ERP. O objetivo deste trabalho é minimizar tempo e recurso humano, reduzindo erros e 
agilizando o processo de lançamento de pedidos e cadastro de novos clientes no ERP, que 
atualmente ocupa 40% das horas diárias trabalhadas. Foi utilizada a tecnologia de Web Service,em 
busca de uma maior facilidade na integração do e-commerce Magento com o ERP.  A solução 
criada foi o desenvolvimento de um Web Service em .NET e um aplicativo Desktop de acesso. O 
Web Service consome os dados dos pedidos de produtos e clientes do e-commerce Magento, e 
após validação os insere no banco de dados Oracle do ERP. Foi analisado o tempo de execução do 
processo de integração, que ao requisitar o acesso ao Web Service, faz a contagem do tempo de 
execução até gravar as informações no banco de dados do ERP. Para o processo manual, foi usado 
um cronômetro que iniciou com o lançamento das informações na tela de Pedidos do ERP. A 
análise foi realizada em dois tipos de lançamentos: cadastro de novo cliente e cliente já 
cadastrado. Após a análise foi constatado que para o caso, de novo cliente, o tempo de execução 
manual foi de aproximadamente 14:52 minutos e para cliente já cadastrado, 7:32 minutos. O Web 
Service executou o processo para novo cliente em 7 segundos e para cliente já cadastrado em 15 
segundos. Com base nos resultados, a integração de aplicações de diferentes plataformas pode ser 
resolvida através do uso do Web Service que promove eficiência, segurança e rapidez em todo o 
processo,diferente do processo manual que consome mais tempo de execução, além de estar 
sujeito a erros e inconsistência. Este trabalho mostra que, com o Web Service foi possível integrar 
sistemas de plataformas diferentes, reduzindo o tempo gasto com o lançamento de pedidos e 
cadastros de clientes. O Web Service demonstrou rapidez e eficiência em relação ao processo 
manual, eliminando inconsistência de dados, e tornando todo o processo seguro e consistente.         
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SISTEMA DE MONITORAMENTO EM LINHAS DE FLUÍDO REFRIGERANTE DE APARELHOS DE 
CONDICIONAMENTO DE AR  

 
JEFFERSON BATISTA ANÉSIO DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE CABRAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os aparelhos de condicionamento de ar, popularmente conhecidos como "ar condicionado", são 
aplicados para o conforto ou para processos. No primeiro caso, busca-se ter um ambiente cujas 
condições do ar se mantenham relativamente constantes dentro dos padrões que ofereçam mais 
conforto a humanos ou outros seres vivos. Em termos de processos, deseja-se garantir condições 
ambientais adequadas à execução de um determinado processo, não sendo necessariamente 
confortáveis a seres vivos. O presente trabalho teve como objetivo a construção de um sistema 
para monitorar de forma autônoma as linhas de fluído refrigerante de um aparelho de 
condicionamento de ar com a finalidade de alertar anomalias, permitindo então antecipar a 
intervenção técnica de reparo no aparelho antes que o problema se agrave e variações de 
temperatura maiores sejam percebidas no ambiente.  Foi utilizada uma placa Arduino Mega 2560 
e a ela conectados um sensor de temperatura e um sensor de pressão. Uma calibração inicial dos 
sensores foi realizada, sendo o valor de temperatura fornecido pelo sensor comparado com um 
termômetro do tipo higrômetro. A resposta do sensor de pressão foi comparada à leitura obtida 
de um conjunto de manifold analógico utilizado para fins de medição do fluido refrigerante em 
sistemas de refrigeração. Com os sensores calibrados, sua instalação definitiva foi feita no 
aparelho de ar condicionado de tal forma a determinar se a quantidade de fluido refrigerante está 
dentro dos parâmetros esperados. Foi utilizado um recipiente adequado para coletar o fluido 
refrigerante e tornar possível simular um vazamento sem que se perdesse o fluido para a 
atmosfera. A partir dos resultados obtidos comprovou-se que o sistema é capaz de determinar 
condições anormais e indicar tal ocorrência por meio de uma sinalização sonora e/ou luminosa. 
Tal alerta indica a necessidade de uma manutenção corretiva no aparelho, sendo que isso é 
particularmente importante em aplicações críticas de condicionamento de ar voltadas para 
processos, nos quais o ambiente não pode ficar sem a refrigeração adequada.  O sistema mostrou-
se ser de aplicação viável e permite antecipar um reparo de tal forma que o problema detectado 
não se agrave a ponto de comprometer a eficiência do aparelho monitorado. Também permite um 
ganho de produtividade em manutenções preventivas, uma vez que o técnico não precisa realizar 
verificações do fluido refrigerante se o sistema não estiver alertando tal condição.          
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UM NOVO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE ASSEMBLEIAS DE NEURÔNIOS 
 

CAIO OLIVEIRA CARNELOZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANILLO ROBERTO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A palavra neurociência é muito nova, o estudo do cérebro, porém, é tão antigo quanto a própria 
ciência. Acreditava-se que a nossa consciência se derivava de uma única área do cérebro, mas esta 
hipótese logo foi derrubada. Através de aparelhos eletrônicos, cientistas implantaram chips em 
ratos e outros animais que serviam como cobaias. Esses chips eram colocados para captar a 
atividade neuronal de milhares de células nervosas, logo, a forma de enxergar a maneira que o 
nosso cérebro trabalha mudou e foram descobertas as assembleias de neurônios. A ideia de 
assembleias de neurônios dizia que a nossa consciência não era formada por uma área do cérebro 
e sim pela união delas. Desta forma, neurônios de diferentes áreas se uniam rapidamente e 
formavam assembleias para cumprir uma tarefa. Diante dessa descoberta, métodos se fizeram 
necessários para entender como o cérebro trabalha, coletando diversas informações relevantes 
para que, posteriormente, seja possível analisar esses dados e utilizá-los para o entendimento e 
resolução de problemas mentais, distúrbios, pensamentos e também na interação do cérebro 
humano com dispositivos externos, como exoesqueletos e afins. O objetivo do trabalho é 
desenvolver uma ferramenta que consiga, a partir de dados neuronais, identificar assembleias de 
neurônios e consequentemente proporcionar um maior entendimento da maneira que o cérebro 
funciona, permitindo a total alteração dos parâmetros de funcionamento da aplicação (tornando-a 
completamente adaptativa a necessidade do usuário). Estão sendo utilizadas as bibliotecas padrão 
da linguagem de programação C, computadores e dados neuronais fornecidos por terceiros, 
coletados através de aparelhos médicos sofisticados. Em testes realizados com dados sintéticos 
que possuem gabaritos, o método conseguiu encontrar todas as assembleias existentes. Os testes 
com dados coletados de seres vivos vêm se mostrando coerentes e os resultados são 
promissores. Embora os resultados obtidos através de dados sintéticos tenham atingido uma taxa 
de acerto de 100% não é possível dizer com maestria se o mesmo vale para dados reais pelo fato 
de não existir uma verdade absoluta neste meio, e este é um dos maiores desafios a serem 
encarados. Portanto, analisando o cenário atual da neurociência, conclui-se que qualquer 
pequeno passo nesta área irá contribuir fortemente para todas as outras áreas que a envolvem e 
espera-se com estes avanços isto se torne cada vez mais recorrente no meio neurocientífico.         
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USO DO APRENDIZADO DE MÁQUINA NO DIAGNÓSTICO MÉDICO DE PATOLOGIAS  
 

ALINE MIKI TAKAKURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A tecnologia se desenvolve rapidamente em diferentes áreas do conhecimento, uma destas áreas 
é a medicina. Este trabalho apresenta uma proposta de automatização de diagnóstico de 
patologias utilizando técnicas e métodos de Aprendizagem de Máquina (AM). Através dos 
métodos que serão citados e implementados, as informações contidas nas bases de dados serão 
analisadas e classificadas, gerando resultados. Utilizando essas técnicas para o diagnóstico médico, 
patologias poderão ser detectadas num estágio menos avançado da doença e com maior precisão 
por ser uma máquina, enquanto um ser humano sofre muitas influências de fatores externos, o 
que pode acabar afetando no diagnóstico de um paciente.  Realizar o estudo comparativo da 
aplicação dos métodos de Aprendizagem de Maquina nos diagnósticos médicos.  As bases de 
dados de pacientes com alguma patologia e saudáveis serão treinadas e testadas em 30%, 50% e 
80% da base de dados, onde os dados treinados serão classificados de acordo com padrões . O k-
Fold Validação Cruzada (ou, do inglês k-Fold Cross Validation), faz a estimação generalizada de 
erro e comparação do desempenho de algoritmos distintos. O Hold-Out apresenta uma taxa de 
erro do conjunto de teste que aproxima a taxa de erro verdadeira para grandes amostras de 
exemplos.  O método SVM - Support Vector Machine obteve uma taxa de acertos em média de 
98% para todos os conjuntos utilizados. Podem gerar bons agrupamentos e classificações 
dependendo do método a ser utilizado, agrupamentos realizados pelos métodos não 
supervisionados foram visualmente corretos. E a classificação realizada pelos métodos 
supervisionados gerava parcialmente bons resultados.  Os métodos entre si fazem uma 
classificação utilizando diversos parâmetros, portanto são geradas algumas classificações 
diferentes entre eles, foi possível alcançar valores consideravelmente bons, porem não tao 
satisfatórios.          
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UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA MÓVEL NA BUSCA POR AGILIDADE NA LOCOMOÇÃO E REDUÇÃO DE 
CUSTOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO INDIVIDUAL 

 
BRUNO DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIO AUGUSTO PAZOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANILLO ROBERTO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este trabalho apresenta uma solução para um problema que atinge os motoristas de rádio táxi, 
que é a necessidade constante de comunicação verbal para as chamadas recebidas diariamente. 
Para isso, a solução encontrada foi selecionar dentre os condutores disponíveis, o mais próximo do 
solicitante para atender ao pedido realizado no menor tempo possível. O usuário terá em mãos 
todos os dados do veículo que estará aguardando, assim como uma estimativa de tempo de 
espera. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis visando 
prover ao motorista uma facilidade na locomoção, praticidade no acesso às informações 
geográficas do local, e redução do tempo para se deslocar tanto ao local do solicitante quanto ao 
destino desejado pelo mesmo. A solução apresentada foi desenvolvida para o sistema operacional 
Windows Phone utilizando o ambiente de desenvolvimento Visual Studio com base na linguagem 
de programação C#. Foram criadas ramificações que dividem o sistema em 3 aplicações, sendo 
uma versão para o cliente que irá consumir o serviço, uma para o condutor do veículo e um 
Website para um simples monitoramento do fluxo das corridas e disponibilidade dos 
condutores. A análise dos resultados foi realizada com base na comparação de uso do serviço de 
táxi com e sem a utilização da solução implementada, contabilizando o tempo e recursos gastos 
em ambos os cenários. Considerando que foram utilizadas localizações desconhecidas por parte 
dos condutores, o tempo gasto pelo condutor que não utilizou a solução foi superior, pois devido à 
falta de conhecimento do local de destino foi necessária a utilização de um mapa para obtenção 
de informações de localização. Em contrapartida, o condutor que utilizou a solução já tinha em 
mãos o destino traçado na tela do aparelho móvel provendo um ganho de tempo e recursos para 
atingir sua meta. Como resultado final espera-se por parte do motorista do veículo que exista um 
ganho de tempo na condução e diminuição de gastos necessários para obtenção dos dados 
necessários para realização do seu objetivo principal no menor tempo possível. Para o solicitante 
espera-se que o tempo de espera pela condução seja relativamente menor que a habitual e 
forneça maior facilidade na identificação do veículo.         
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EMERSON SILAS DÓRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MOACIR DEL TREJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Linux é um sistema operacional alternativo ao Windows. Ele é estável, seguro e confiável. O Linux 
possui também uma grande seleção de programas para servidores, incluindo servidores Web, 
sistemas de banco de dados, linguagens de script e ferramentas para administração remota, 
servidores de e-mail, etc. Com o passar dos anos, o Linux vem ganhando mercado e com isso 
abrem-se mais oportunidades de emprego, novas tecnologias e maior economia por parte das 
empresas que trocam software proprietário por Software Livre e chegam a economizar milhões 
por ano com as licenças. Entretanto, a escassez de profissionais qualificados no mercado vem 
prejudicando esta evolução, o que justificativa a criação e 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 12ª Festa Linux foi realizada nas dependências da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente durante a 28ª Semana de Informática da FIPP/Unoeste. O evento teve 
duração de 36 horas, sendo 16 horas destinadas para o Linux para Principiantes e 16 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 5º Desafio Linux as equipes receberam uma lista de problemas que deveriam ser 
resolvidos sob tema Serviços Integrados, 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 200 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 5º Desafio Linux foram 
inscritos 10 equipes, sendo as 3 primeiras classificadas premiada. Os resultados obtidos foram 
considerados satisfatórios e motivadores para as próximas edições entre seus participantes.             
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28ª SEMANA DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FIPP/UNOESTE - INFOESTE 2016 
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMERSON SILAS DÓRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MOACIR DEL TREJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SILMARA ANDRESSA BULHÕES DA SILVA FURINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
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 e discente 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, Redes de Computadores 
e Jogos Digitais. O objetivo é comtemplado ao promover cursos, palestras, workshops e oficinas 
visando à atualização de profissionais da área e alunos. Possibilita, também, aos participantes 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 2016 foram realizados 62 
cursos, com duração média de 6,8 horas, totalizando 422 horas com total de 1485 vagas, 5 
palestras com duração de 3 horas cada, além dos eventos integrados: 10ª Workshop sobre 
Educação em Computação e Informática da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): duração de 3 horas, 12ª 
Festa de Instalação Linux da FIPP: duração de 24 horas; 12ª Maratona de Programação da FIPP: 
duração de 08 horas; 11º WebFIF - Concurso de Design de Interface, com duração de 15 horas, 23º 
Encontro de Alunos e Ex-alunos da FIPP/Unoeste: duração de 3 horas e 1º Game Developer: 
duração média de 15 horas.             

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
48 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

Ciência da Computação    

 
 

PROGRAMANDO O FUTURO 
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EMERSON SILAS DÓRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MOACIR DEL TREJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

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, em sua quarta edição, contou com alunos do 6º e 
8º anos de cinco colégios particulares de Presidente Prudente sendo uma turma de cada nível, da 
modalidade iniciação, tendo ao todo 40 (vinte) alunos participantes. Atualmente, o projeto 
encerra a quarta edição com a participação dos alunos na segunda fase da OBI e inicia a quinta 
edição de capacitação. 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 e ótimas colocações na segunda fase a nível nacional chegando aos dois por 
cento (2%) melhores nas classificações. A terceira turma obteve uma (1) medalha de ouro, duas (2) 
medalha de prata e duas (2) medalha de bronze. A quarta turma realizará a segunda fase da 
competição em agosto de 2016. A primeira fase do projeto foi de atualização do material didático 
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 e 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 esta sendo desenvolvido utilizando os laboratórios 
de informática da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), da Universidade do 
Oeste Paulista (Unoeste).            
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HELTON MOLINA SAPIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUIS HORÁCIO RAMOS ISIQUE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMERSON SILAS DÓRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MOACIR DEL TREJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Linux é um sistema operacional alternativo ao Windows. Ele é estável, seguro e confiável. O Linux 
possui também uma grande seleção de programas para servidores, incluindo servidores Web, 
sistemas de banco de dados, linguagens de script e ferramentas para administração remota, 
servidores de e-mail, etc. Com o passar dos anos, o Linux vem ganhando mercado e com isso 
abrem-se mais oportunidades de emprego, novas tecnologias e maior economia por parte das 
empresas que trocam software proprietário por Software Livre e chegam a economizar milhões 
por ano com as licenças. Entretanto, a escassez de profissionais qualificados no mercado vem 
prejudicando esta evolução, o que justificativa a criação e 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 12ª Festa Linux foi realizada nas dependências da Faculdade de Informática de 
Presidente Prudente durante a 28ª Semana de Informática da FIPP/Unoeste. O evento teve 
duração de 36 horas, sendo 16 horas destinadas para o Linux para Principiantes e 16 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 5º Desafio Linux as equipes receberam uma lista de problemas que deveriam ser 
resolvidos sob tema Serviços Integrados, 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 200 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 5º Desafio Linux foram 
inscritos 10 equipes, sendo as 3 primeiras classificadas premiada. Os resultados obtidos foram 
considerados satisfatórios e motivadores para as próximas edições entre seus participantes.             
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ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SILMARA ANDRESSA BULHÕES DA SILVA FURINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
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 e discente 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, Redes de Computadores 
e Jogos Digitais. O objetivo é comtemplado ao promover cursos, palestras, workshops e oficinas 
visando à atualização de profissionais da área e alunos. Possibilita, também, aos participantes 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 2016 foram realizados 62 
cursos, com duração média de 6,8 horas, totalizando 422 horas com total de 1485 vagas, 5 
palestras com duração de 3 horas cada, além dos eventos integrados: 10ª Workshop sobre 
Educação em Computação e Informática da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): duração de 3 horas, 12ª 
Festa de Instalação Linux da FIPP: duração de 24 horas; 12ª Maratona de Programação da FIPP: 
duração de 08 horas; 11º WebFIF - Concurso de Design de Interface, com duração de 15 horas, 23º 
Encontro de Alunos e Ex-alunos da FIPP/Unoeste: duração de 3 horas e 1º Game Developer: 
duração média de 15 horas.             
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MILENA VILLALBA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS NORGI COELHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O mercado de trabalho toma um novo rumo, elevando o conceito tradicional de trabalho, 
considerado punitivo e custoso para o que chamamos de ocupação, termo mais ligado a 
atribuições e vocação. Na antiguidade, trabalho e ocupação eram essencialmente diferentes. 
Trabalho era utilizado para designar as pessoas que não tinham liberdade, considerado um 
infortúnio, por isso, não era visto como um meio de se chegar à riqueza. Já ocupação, estava 
ligada à atividades realizadas para satisfação pessoal, ou seja, somente os homens livres poderiam 
ter uma ocupação e este termo foi sendo modelado conforme a sociedade. O objetivo deste artigo 
é demonstrar o papel da Tecnologia no cenário mercadológico e empregatício.    Em suma, o novo 
ambiente tecnológico moldou e continuará moldando as estruturas da sociedade e trará novos 
conceitos e formas de sustentação e de realização pessoal do ser humano. Dentro deste cenário, 
destacamos a TI como uma das áreas mais propensas aos profissionais aderirem a ocupações mais 
do que ao trabalho tradicional.     Nas últimas décadas, o mundo vive o auge da produtividade e 
crescimento tecnológico. Ironicamente, ao mesmo tempo, vive a crise do desemprego e 
degradação social. As empresas abandonam as condições de trabalho tradicionais e então a 
população economicamente ativa passa a encarar um novo modelo de trabalho, optando por 
trabalho autônomo e em formas alternativas de ocupação. A Universidade de Oxford realizou um 
estudo que constatou que cerca de 700 ocupações correm risco de serem extintas na próxima 
década por conta do avanço da tecnologia. Em contrapartida, a população mundial tem buscado 
novas alternativas de ocupações, apoiando-se no antigo conceito de ocupação, onde o indivíduo 
escolhe a atividade que lhe trará realização pessoal e financeira e essas ocupações alternativas 
que na maioria dos casos, são propiciadas exatamente pelo avanço da tecnologia e da 
globalização, como home office, youtubers, bloggers, web designers e gamers, apesar de no Brasil 
e no mundo, a área de TI ser uma das mais carentes de profissionais. A tecnologia da informação 
não só deu a flexibilidade para o empregado de reinventar o modo de trabalho, mas também 
propiciou as organizações minimização de custos com alocação de funcionários, bem como 
encargos fiscais, trazendo maior competitividade no mercado.    
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GERAÇÃO Z: O PERIGO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

JEAN SANCHES SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNO EDUARDO SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente, presencia-se a era da informação, onde é imprescindível a busca por novos 
conhecimentos. A informação torna-se cada vez mais importante e fundamental para qualquer 
atividade humana. A cada momento, depara-se com novos conceitos, tendências, mudanças 
tecnológicas que faz com que haja mudanças no comportamento do homem. Essas mudanças são 
ostensivas na geração Z, jovens nascidos a partir de 1990. As pessoas desta geração são 
conhecidas por serem nativas digitais, estando muito familiarizadas com as novas tecnologias, 
sendo assim extremamente conectadas a rede.  Discutir a dependência do homem a mudanças e 
aos meios tecnológicos.     A tecnologia é algo que não se deve deixar de utilizar, pois é 
extremamente útil em todas as atividades humanas, sendo assim, a melhor forma de se combater 
a dependência é saber ponderar o uso, usar com sabedoria, pois esses recursos utilizados de 
forma correta só têm a acrescentar na vida das pessoas, proporcionando conforto e garantindo 
qualidade de vida, que é o desejo de todos.      É fato que a tecnologia tornou-se cada vez mais 
presente no nosso dia-a-dia. A sociedade está cada vez mais dependente dessa nova forma de 
vida. Em alguns casos, ela aproxima quem está longe, porém distancia quem está perto. As 
pessoas passaram a se fechar no seu próprio "mundo virtual", deixando de interagir fisicamente 
umas com as outras. Preferem o isolamento, buscando os contatos virtuais (redes sociais, jogos 
digitais, etc), ao invés de se socializar entre os seus pares. Percebe-se que, esta conduta de 
isolamento vem acontecendo precocemente, com predominância na denominada geração Z. 
Começam a trocar noite pelo dia, alimentam-se de forma inadequada, por meio de refeições não 
saudáveis "fast food" ou industrializadas, não praticam atividades físicas, agravando o isolamento 
entre os seus familiares e amigos.    
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4º FIPPETEC - CICLO DE PALESTRAS E CURSOS DAS ETECS 
 

CASSIA ALVES PEREGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EMERSON SILAS DÓRIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HAROLDO CESAR ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MOACIR DEL TREJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

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 visam levar a 
estes 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.    As palestras abordaram assuntos atuais e relevantes para a área 
tecnológica, como: Hacker : mocinhos ou vilões e Eu preciso ser um gênio para fazer um jogo. 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 96%, o que representa 336 pessoas. É 
extremamente representativa a porcentagem (95%) dos alunos que consideram que o FIPPETEC é 
um elemento de grande importância para sua formação profissional.     Sete ETECs participaram do 
4º FIPPETEC em maio de 2016, as escolas convidadas para participar do evento foram as que 
ofereciam o curso de Técnico em Informática ou cursos correlatos. Dessa maneira, participaram 
351 alunos das ETECs de Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz, Presidente Prudente (duas ETECs), 
Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio. Foram oferecidas vagas para 4 minicursos e 4 palestras. 
Os eventos foram muito bem avaliados pelos alunos, sobretudo os minicursos de 
Desenvolvimento de Jogos 2D e Criação de Jogos em Construct 2, 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: "Experiência na área mais moderna da tecnologia" e "o minicurso me 
mostrou um pouco de uma área que para mim só serve de diversão, mas agora acho que quero 
trabalhar com isso".    
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HVRVIEW: UMA FERRAMENTA PARA RENDERING VOLUMÉTRICO HÍBRIDO 
 

RAFAEL SILVA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 
DANILO MEDEIROS ELER - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

 
       Ao longo dos anos, diferentes ferramentas para visualização de volumes foram propostas na 
literatura. Neste trabalho, apresentamos uma nova ferramenta, o Hybrid Volume Rendering 
Visualizer (HVRview). Em contraste às demais ferramentas, o HVRview implementa uma 
abordagem de Hybrid Volume Rendering (HVR), a técnica Volume on Surface (VoS), com o objetivo 
de acelerar o processo de rendering. A ferramenta implementa uma versão sequencial em CPU e 
uma paralela em GPU da abordagem VoS. Em alguns testes, a execução em GPU propiciou um 
speedup superior a 24 vezes.  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA PARA SMART-TV VOLTADA 
PARA IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A 

PROGRAMAÇÃO 
 

LUCAS FELIPE KUNZE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cada vez mais presentes, 
mudando a forma de trabalho, de comunicação e da própria cultura. Logo, tem-se uma 
perspectiva maior de interatividade, e mídias convergentes surgem para mudar a forma como as 
pessoas interagem, estas têm como principais características a interatividade, a informação e o 
compartilhamento de informações em tempo real. Neste meio convergente, a Televisão Digital 
(TVD) vem ganhando destaque e se mostra como mídia que integra o conteúdo audiovisual aos 
novos dispositivos de interação. Outra tecnologia que vêm ganhando atenção é a RA e RV, que 
está cada vez mais presente, em diversos ramos. Apesar de serem tecnologias com grande 
potencial, ambas não possuem intersecção bem definida. A possibilidade de combinar os 
benefícios de ambas as tecnologias, permite trazer ao usuário uma experiência maior de 
interação, exploração e manipulação do que está sendo oferecido pela emissora. O uso de 
aplicações de RA para STV ainda é escasso, apesar de seus avanços tecnológicos. Diante disso, o 
telespectador não participa ativamente da programação atual sendo apresentada, além perder 
partes da informação que lhe chamou mais a atenção. Este trabalho tem como objetivo o estudo e 
aplicabilidade das tecnologias STV, SBTVD e Realidade Aumentada, no desenvolvimento de uma 
aplicação que vise identificar e apresentar, em RA, informações complementares sobre a 
programação apresentada na TVD. Por meio da aplicação será possível identificar informações que 
estão surgindo através da programação pelo SBTVD, buscar e refinar por meio da Internet o 
conteúdo relacionado à programação e apresentar através de um ou mais objetos de RA a STV 
permitindo o receptor interagir e manipular o conteúdo. Será realizado um levantamento dos 
principais trabalhos relacionados diretamente ao projeto, por meio do estudo de monografias, 
artigos, trabalhos técnicos, dentre outros, além de estudos teóricos sobre RA, linguagens de 
programação utilizadas, bibliotecas, entre outros. Ao mesmo tempo serão feitos estudos mais 
aprofundados referentes à programação de STV, visando a aplicação de RA para inclusão de dados 
e informações obtidas em tempo real. Após o estudo, será construído, com as ferramentas 
selecionadas, um protótipo da aplicação de RA que utilize os recursos da STV. Com o protótipo 
desenvolvido, deverão ser realizados testes e as devidas correções da aplicação.            
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O USO DA INTELIGÊNCIA COLETIVA NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA IRREGULARIDADES URBANAS 
 

CRISTIMAR RONALDO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FRANCISCO ASSIS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIO AUGUSTO PAZOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALMIR OLIVETTE ARTERO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

DANILLO ROBERTO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O avanço da tecnologia com aplicativos móveis vem tornando o uso de smartphone mais 
frequente, e com isso vem surgindo aplicativos para ajudar as pessoas no dia a dia. Apesar das 
inúmeras soluções criadas, este trabalho busca, com o uso de inteligência coletiva, diminuir o 
tempo para os responsáveis pela identificação e a solução de uma irregularidade urbana. Os 
órgãos competentes encontram dificuldade em relatar irregularidades nas vias urbanas, como 
asfalto danificado, lâmpadas queimadas em postes, calçadas irregulares, corte de árvores sem 
autorização do órgão competente, entre outras. A demora em sanar alguma irregularidade na 
cidade gera muitas críticas da população, mas muitas vezes falta o conhecimento, por parte dos 
órgãos competentes, da irregularidade e a sua localidade. Pretende-se contribuir com a proposta 
de uma solução computacional utilizando o conceito de Inteligência Coletiva para que a população 
possa apontar as irregularidades da sua cidade, na tentativa do problema ser sanado o mais rápido 
possível. O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis com o 
Sistema Operacional Android, permitindo que a população possa relatar e demarcar 
geograficamente irregularidades de qualquer natureza nas cidades. Dessa forma o órgão 
competente tomaria conhecimento do problema e sua localização a partir de informações textuais 
e imagens capturadas pelos usuários. O Aplicativo vai utilizar a colaboração dos usuários através 
do modelo Crowdsourcing e poderá enviar informações para órgãos competentes e publicar na 
rede social Facebook. Além do Aplicativo, será desenvolvido um Website para visualizar 
irregularidades postadas. Na primeira etapa foi realizado um levantamento bibliográfico em busca 
de artigos, sites e livros específicos da área, visando adquirir o conhecimento necessário para 
auxiliar no desenvolvimento do Aplicativo e do Website proposto. Nas demais fases serão 
desenvolvidos o Aplicativo, a API e o Website. O Aplicativo terá as seguintes funcionalidades: 
relatar irregularidades, marcar irregularidades solucionadas e visualizar todas as irregularidades 
postadas pelo usuário. O envio das informações relatadas pelo usuário no Aplicativo será por meio 
de uma API (disponível no Servidor Web) que será responsável por receber informações do 
Aplicativo e gravá-las em um banco de dados SQLServer.            
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ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO COM APRENDIZADO DE TRAJETÓRIA EM AMBIENTE INTERNO 
 

AUGUSTO CESAR SILVA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE CABRAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na robótica móvel os veículos autônomos estão cada vez mais em destaque e o debate sobre sua 
confiabilidade para pleno uso é constante. Considerando automóveis, até o momento ainda 
estamos distantes de atingir o ponto necessário para que todos os carros se locomovam sem a 
necessidade de um motorista. A empresa Google, que segundo os especialistas possui o veículo 
autônomo mais avançado no momento, divulgou em um relatório recente que seu carro 
apresentou 272 situações em que o software detectou uma falha e o condutor teve que assumir a 
direção. É certo portanto que as pesquisas nesse campo vão ter de tratar com problemas que 
nunca se apresentaram até então. Os robôs utilizam sensores para perceber o ambiente ao seu 
redor e a partir das informações recebidas, tomar decisões. Os sensores mais comuns em robótica 
móvel são os utilizados para posicionamento e orientação (GPS e bussola), evitar obstáculos 
(ultrassom e sensor Laser) e deslocamento e velocidade (encoders e giroscópios). Além dos 
sensores, é necessário atuadores para permitir a interação com o ambiente, tais como braços 
mecânicos e motores de locomoção.  A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um Robô 
Móvel Autônomo (RMA) capaz de movimentar-se de forma automatizada por um ambiente 
interno de um ponto de origem até um ponto de destino e retornar até o ponto inicial. Caso não 
seja possível chegar ao destino em função de algum obstáculo no caminho, o RMA poderá emitir 
um alerta para o usuário e então retornar para o ponto de origem. A rota a ser percorrida deve ser 
determinada pelo usuário e previamente "aprendida" pelo RMA por meio de um procedimento de 
treinamento que o sistema disponibiliza.  Será utilizado um minicomputador RaspBerry para 
controlar o RMA. A plataforma de montagem será um chassi com duas rodas motrizes traseiras e 
uma roda dianteira estabilizadora. Diferentes sensores de detecção de obstáculos e 
posicionamento serão avaliados, considerando consumo de energia, tempo de resposta, precisão 
e compatibilidade elétrica. Também será desenvolvido o software para se comunicar com o robô e 
que conterá o módulo de aprendizado de rota. Deverão ser realizados testes com diferentes 
tamanhos de rotas, em termos de quantidades de comandos, com a finalidade de estabelecer qual 
o limite de comandos de rota que o dispositivo robótico poderá suportar. Também será avaliado 
qual o tempo máximo de operação do robô considerando a autonomia das baterias elétricas que 
serão utilizadas.       PEIC     

 


