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Resumo 
O acesso a serviços disponibilizados através da Internet é fundamental para as 
empresas. Liberar estes acessos de forma simplista sem observar que estes vão se 
tornando essenciais para o seu funcionamento pode representar um risco, pois em 
caso de falhas estarão sujeitos a prejuízos diretos e indiretos para a operação da 
empresa. Este cenário pode ser controlado com a implantação de ferramentas de 
segurança, sem que ocorra um alto investimento, através da implementação de uma 
política de controle de acesso à Internet utilizando software livre. O presente trabalho 
demonstra a implementação de um proxy/firewall utilizando ferramentas distribuídas 
sob a esta forma de licenciamento. 
Palavras-chave: Internet, Software, Freeware 

 

 

1. Introdução 

Desde a primeira proposta de arquitetura de rede para a Internet em 1989 muitas 

inovações ocorreram, as novas ideias, muitas vezes revolucionárias, criaram um novo 

mundo. A quantidade de servidores disponibilizando informações cresceu 

assustadoramente [Souza, 2009]. A nova realidade permitiu à empresas uma 

modernização de seus sistemas através da utilização da Internet, com suas facilidades, 

buscas rápidas e respostas mágicas. A disponibilidade de todo tipo de informação em 

uma rede de computadores de abrangência mundial levou as empresas a utilizarem a 

Internet para se relacionarem com seus parceiros, fornecedores e clientes. 

Se a necessidade levou as empresas a utilizarem a modernidade, por outro lado a 

velocidade com que isso aconteceu facilitou para que a disponibilização da tecnologia 

fosse feita de forma simplista, sem se preocupar com as implicações que isso poderia 

trazer, bem como suas consequências. Neste contexto o uso de um conjunto de regras e 

procedimentos que irão prover uma orientação e apoio para fomentar a segurança da 

informação torna-se impreterível para que a instituição seja reconhecida por seus clientes 

e fornecedores como parceiro confiável. A este conjunto de regras e procedimentos dá-se 

o nome de “Política da segurança da informação”. A política de segurança da informação 

deve ser definida em conjunto com a alta direção da empresa, e divulgada de forma 

adequada para todos os colaboradores. Ela deve tonar claro as preocupações da direção 

da empresa e estabelecer as linhas mestras da gestão de segurança da informação. 
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Sendo algo tão importante, mesmo assim é negligenciada por algumas empresas 

como ocorreu com a fabricante de jogos eletrônicos Epic Games, Inc. Em 2004 um 

pesquisador de segurança descobriu vulnerabilidades que atingiam vários jogos da Epic e 

então ele notificou a empresa sem alertar a comunidade. Após três semanas sem 

resposta da empresa às suas tentativas de auxiliá-la a corrigir os problemas, o 

pesquisador tornou pública as vulnerabilidades através de divulgação de um boletim de 

segurança. Finalmente a Epic agiu como deveria desde o início [BUG, 2004].  O que leva 

as empresas a negligenciar a implementação de uma política de segurança da informação 

é o orçamento dedicado a esta, normalmente muito pequeno ou praticamente inexistente. 

A segurança acaba sendo vista como algo supérfluo, sendo renegada a segundo plano, 

até que algum incidente evidencie a sua real importância. 

Como parte da implantação de uma politica de segurança da informação podemos 

citar ferramentas que ajudem a garantir a defesa do perímetro, o uso de firewall1 e o 

controle sobre a utilização da Internet são as medidas comumente adotadas para garantir 

a segurança do ambiente computacional. É muito difícil estimar o quanto deve ser gasto 

para implementar um política de segurança da informação e por se tratar de software 

específico normalmente o valor em licenças é maior do que a diretoria da empresa está 

disposta a investir, na atualidade muitos softwares estão disponíveis para implementar 

essas soluções, alguns deles sob a forma de licenciamento conhecida como software 

livre. 

Para ser chamado software livre, definição criada pela Free Software Foundation, o 

programa de computador deve obedecer a quatro premissas básicas: 

Liberdade para executar o programa para qualquer propósito. 

Liberdade para estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas 

necessidades. 

Liberdade para redistribuir, inclusive vender, cópias de forma que você possa 

ajudar o seu próximo. 

Liberdade para modificar o programa, e liberar estas modificações, de forma que 

toda a comunidade se beneficie. 

Apesar de poderem ser vendidos, os softwares distribuídos sob esta forma de 

licenciamento na grande maioria dos casos são disponibilizados gratuitamente, unindo o 

útil ao agradável, a implementação do controle de acesso a Internet norteado por uma 

política de segurança da informação com a utilização de software livre vêm de encontro 

com as necessidades de muitas empresas, sendo até para muitas outras a única opção. 

 

Colloquium Exactarum, vol. 3, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 45

2. Política de segurança da informação 

A informação, enquanto ativo das organizações, possui o seu valor, merecendo ser 

adequadamente protegida. A proteção da informação é tão importante que várias áreas 

diferentes já geraram documentos sobre o tema, no meio militar temos o Orange Book do 

departamento de desefa dos Estados Unidos, no meio técnico temos o Site Security 

Handbook [Request for Comments – RFC] 2196 do Institute Engineering Task Force, IETF 

e no meio empresarial temos a norma Internacional Standadization 

Organization/International Electricaltechnical Commission, que foi traduzida e 

disponibilizada em língua portuguesa sob o nome [NBR ISO/IEC 17799]. 

No mundo atual globalizado alem das fusões as parcerias estratégicas são formas 

de tornar as empresas competitivas diante de um mercado tão concorrido. Quando 

paramos para pensar sobre as relações que existem entre essas empresas, nos 

deparamos com um emaranhado de interligações que resulta em uma rede de 

informações onde o acesso nem sempre fica restrito ao que deveria existir. 

Muitas vezes apesar de nos preocuparmos com a implementação de mecanismos 

de proteção para acessos entre a empresa e a Internet, pode ocorrer de uma outra 

empresa que seja nossa parceira e com a qual mantemos um canal de comunicação para 

troca de informação não tenha esta mesma preocupação e o seu acesso a Internet seja 

completamente liberado tanto no sentido da entrada das informações como no sentido da 

saída das informações. 

Veja o exemplo onde a Empresa 1 tem acesso a Empresa 2 e a Internet, mas não 

tem acesso a Empresa 3. A Empresa 2 tem acesso a Empresa 1, a Empresa 3 e a 

Internet, entretanto o acesso a Internet é controlado por firewall. E finalmente a Empresa 

3 tem acesso apenas a Empresa 2, não podendo acessar a Internet e a Empresa 1 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Exactarum, vol. 3, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 1

Internet

 
Empresa 2 Empresa 3

 

Figura 1 – As interligações entre empresas e a Internet. 

 

A falta da implementação de uma política de segurança da informação que 

contemple os controles de acessos entre a Empresa 1 e a Empresa 2, e os controles de 

acessos entre a Empresa 2 e a Empresa 3, podem gerar situações onde a Empresa 1, 

mesmo não estando autorizada a acessar a  Empresa 3 consiga obter acesso a ela, ou 

ainda acessos provenientes da Internet consigam acessar a Empresa 3, bem como 

acessos vindos da Internet possam acessar a Empresa 2 sem passar pelo controle do 

firewall, uma vez que podem ser originadas através da Empresa 1 que não possui 

controle de acesso a Internet. Desta forma conexões legítimas sendo utilizadas de forma 

inadequada irão permitir acessos não autorizados (Figura 2). 
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Figura 2 – O perigo dos acessos indevidos através de conexões legítimas. 

 

A implementação de uma politica de segurança da informação é o primeiro passo 

para materializar uma estratégia que garanta a segurança das organizações. O seu 

planejamento requer uma visão ampla da empresa, especialmente dos seus ativos 

computacionais local onde atualmente encontram-se armazenadas as preciosas 

informações. Para dar estrutura a criação da politica de segurança da informação as 

empresas da atualidade encontram respaldo na NBR ISO/IEC 17799. 

 

2.1. A NBR ISO/IEC 17799 

A NBR ISO/IEC 17799 afirma que a segurança da informação é obtida através da 

garantia da: 

a) confidencialidade 

b) integridade 

c) disponibilidade 

A confidencialidade busca garantir que somente as pessoas autorizadas a acessar 

determinada informação tenham acesso efetivo a mesma, já a integridade garante que a 

informação e os métodos de processamentos sempre estarão completos a exatos e 

finalmente a disponibilidade nos assegura que sempre que um usuário autorizado 

necessitar de acesso a informação, ele o obterá com êxito. 

Para determinar onde a confidencialidade, integridade e disponibilidade  devem ser 

garantidas, três requisitos necessitam ser analisados: a avaliação de riscos, onde serão 
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listados quais são os ativos de informática mais suscetíveis a vulnerabilidades  e em caso 

de comprometimento qual será o seu impacto para a operação da empresa, a legislação 

vigente bem como estatutos, regulamentos e contratos que a empresa, colaboradores, 

parceiros e prestadores de serviço devem obedecer e as regras e objetivos particulares 

que a empresa necessita executar no processamento da informação para desenvolver e 

manter sua operação. Estes requisitos precisam ser analisados cuidadosamente, deve-se 

observar que os gastos com controles necessitam ser proporcionais aos possíveis danos 

que poderão ser ocasionados ao negócio em caso de falha de segurança. 

Outro ponto importante é a verificação das ameaças e vulnerabilidades mais 

frequentes que possam vir a comprometer alguma das etapas do processamento da 

informação utilizados na empresa, dentre estas várias etapas do processamento da 

informação também é importante destacar quais seriam as críticas a operação da 

empresa, ou seja, quais não poderiam parar sob hipótese alguma, pois sua paralisação 

significaria a paralisação da operação da empresa. Localizadas as prioridades é preciso 

determinar que os controles mais adequados sejam implementados, gerando assim a 

devida proteção contra os riscos. 

Para que esta proteção seja efetiva ao longo do tempo, periodicamente os 

controles existentes na empresa devem ser analisados, pois podem ocorrer alterações 

nos pontos críticos da operação da empresa, ou ainda podem surgir novas ameaças e 

vulnerabilidades e finalmente precisamos confirmar que os controles implantados 

continuam adequados e eficientes. 

 

2.2. Uma política de segurança da informação moderada 

Administrar os controles é uma tarefa complexa, pois estes devem ser 

implementados sem que se comprometa a produtividade do usuário. Na maioria dos 

casos o que se vê é uma relação antagônica entre produtividade do usuário e segurança 

da informação, quanto mais funcionalidades liberadas para os usuários maiores as 

vulnerabilidades. Muitas vezes os administradores da segurança objetivando diminuir os 

riscos, restringem ao máximo os serviços que os usuários podem executar. 

Infelizmente uma politica de segurança da informação muito restritiva geralmente 

afeta a produtividade. Tomemos por exemplo o bloqueio do FTP com o objetivo de 

prevenir a entrada de 'cavalos de Tróia', caso um usuário necessite utilizar este serviço 

para a execução do seu trabalho, ele tentará de alguma forma contornar esta restrição do 

firewall. O usuário poderá, por exemplo, instalar um modem em seu equipamento e 

realizar a operação diretamente sem nenhum controle. Evidentemente neste caso os 
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objetivos não foram alcançados, a segurança foi comprometida pelo usuário e a 

produtividade foi prejudicada, pois o usuário perdeu tempo tentando encontrar maneiras 

de 'furar' o bloqueio do firewall. [Nakamura, 2007] 

A garantia da segurança depende de diversos fatores: humanos, jurídicos, 

tecnológicos entre outros. Uma rede totalmente segura é uma utopia. Portanto já que 

segurança total não será possível, devemos objetivar uma segurança máxima, ou seja, a 

implementação da política de segurança da informação deve contemplar separadamente 

cada fator envolvido e objetivar a máxima proteção para cada um deles. 

 

3. Software Livre 

Desde os anos 70 os desenvolvedores de software compartilham seus conhecimentos e 

experiências em prol de melhoria e do avanço dos programas de um modo geral 

[Wikipedia, 2010-A]. No final desta mesma década algumas empresas começaram a 

impor restrições aos usuários através do uso de contratos de licenças de software. 

Em 1975 ficou pronta a primeira versão do UNIX disponível para uso fora dos 

laboratórios da Bell [Negus, 2008]. A primeira variação importante do UNIX, feita na 

Universidade da Califórnia, em Berkeley, foi nomeada Berkeley Software Distribution ou 

simplesmente BSD. Na década seguinte o BSD e UNIX se distanciaram, enquanto o UNIX 

estava focado na comercialização o BSD continuou de com fluxo livre de 

compartilhamento de código. 

Em 1989 a Universidade da Califórnia Berkeley distribuiu seu próprio código, 

completamente reescrito a partir do código do UNIX recebido uma década antes, 

entretanto em 1992 a AT&T iniciou uma ação judicial onde alegava que o  software havia 

sido escrito utilizando-se de segredos comerciais criados para o sistema UNIX de sua 

propriedade. A ação foi abandonada em 1994, porém, o medo e a dúvida sobre a 

legalidade do código BSD, fez com que a comunidade abandonasse esta fonte de código. 

Em 1984 Richard Stallman decidiu iniciar um projeto com o objetivo de criar um 

sistema operacional onde qualquer pessoa teria o direito de usar, estudar, modificar e 

redistribuir o programa e seu código fonte, um sistema operacional totalmente livre. Este 

sistema operacional livre deveria ser compatível com o UNIX porém não poderia utilizar o 

seu código fonte. A este projeto Stallman deu o nome de GNU, acrônico recursivo que 

significa: GNU is Not Unix. 

Em 1991 o finlandês Linus Torvalds, desenvolveu um núcleo compatível com todas 

as partes do sistema operacional GNU, praticamente a última peça que ainda faltava para 

o projeto. Este núcleo ficou conhecido como Linux resultado da contração entre Linus e 
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Unix. O sistema operacional completo, composto pelo projeto GNU e o núcleo Linux ficou 

conhecido desde então como GNU/Linux (ou apenas Linux). 

 

3.1. A licença GPL versus a licença BSD 

O GNU/Linux passou a ser distribuído sob a licença GPL. Esta forma de 

licenciamento tem por linhas mestras quatro premissas: 

- Tornar o programa livre de forma que se possa executá-lo para qualquer 

propósito. 

- Ser possível e permitido estudar como o programa funciona, e assim poder 

adaptá-lo às mais diversas necessidades. 

- Liberdade para redistribuir, inclusive vender, diversas cópias do programa de 

forma que ele se torne cooperativo. 

- Finalmente a possibilidade de modificar o programa tornando-o melhor, e liberar 

esta versão aperfeiçoada, propiciando que toda a comunidade se beneficie destas 

alterações. 

Normalmente os softwares distribuídos sob esta forma de licenciamento são 

disponibilizados gratuitamente. Nos casos  em que são vendidos, os programas são 

acompanhados de suporte técnico por algum período ou ainda por manuais. 

Outra forma também comum de distribuição de software livre é a licença BSD. 

Nesta forma de licenciamento o seu próprio texto é considerado de domínio público 

podendo ser alterado sem nenhuma restrição. Normalmente as pessoas ou organizações 

o alteram para satisfazer suas necessidades particulares, entretanto, quando alterado 

deve-se alterar também as referências aos termos “Regents of the University of 

California”, “University of California, Berkeley” e “Regents” pelo nome da própria pessoa 

ou organização. 

Apesar de GPL e BSD serem as duas formas de licenciamento mais comumente 

utilizadas pelo software livre elas são muito diferentes entre si. Enquanto a licença BSD 

exige que apenas sejam reconhecidos os autores do trabalho original no trabalho 

derivado, a GPL exige que o trabalho derivado de um software distribuído sob a forma de 

licenciamento GPL também seja distribuído sob a licença GPL. Desta forma as 

distribuições de softwares sob a licença BSD são mais permissivas podendo originar outro 

software livre ou ainda compor um software proprietário. 
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4. Estudo de Caso 

A evolução do mercado, dos negócios, da concorrência e da tecnologia corroboram 

com a importância da implementação de uma política de segurança da informação. 

Fatores ligados a segurança da informação, antes sem importância, hoje passam a ser 

muito relevantes. Neste mundo globalizado, onde as informações atravessam fronteiras  

com uma velocidade espantosa, a proteção do conhecimento é de extrema importância 

para a sobrevivência das empresas. Olhando para esta necessidade e também 

obedecendo a política administrativa de redução de custos, será demonstrada a 

implantação de um firewall com controle de acesso a Internet como parte da 

implementação da política de segurança da informação. 

Foi escolhida uma empresa que atua no setor varejista de móveis e 

eletrodomésticos, os usuários, de vários departamentos diferentes, necessitam acessar 

diversos serviços disponibilizados através da Internet, como por exemplo: sistemas 

bancários, sistemas financeiros, rastreamento de cargas, transmissão de arquivos fiscais, 

transmissão de arquivos para secretaria da fazenda federal, entre outros. O servidor de 

proxy/firewall será instalado entre o modem que fornece acesso a Internet e a rede local, 

onde estão os usuários da empresa, de forma que todo o acesso que os usuários fizerem 

à Internet possa ser controlado por este servidor (Figura 3). 
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Figura 3 – Proxy/Firewall: OpenBSD com Packet Filter e SQUID 

 

4.1. Sistema Operacional 

Atualmente o OpenBSD é considerado um dos sistemas operacionais mais seguro 

que existe. Isso se deve basicamente pelo fato de seu projeto ser desenvolvido por 

pessoas que respiram segurança de dados 24 horas por dia. Algumas funcionalidades 
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que realçam essa preocupação seria a criptografia de swap e a auditoria de arquivos 

instalados e ativados automaticamente após a instalação. 

O OpenBSD é a variação do BSD focada em segurança, ou seja é um Unix-like 

ideal para a construção de um firewall. Desde sua criação até os dias hoje foram 

encontradas, e corrigidas,  somente duas falhas de segurança no OpenBSD. Para 

podermos comparar, basta dizer que o Microsoft Windows apenas em outubro de 2009, 

um único mês, corrigiu 8 vulnerabilidades críticas [RNP, 2009]. Desde a versão 3.0 o 

OpenBSD tem como parte do seu Kernel o Packet Filter, conhecido simplesmente como 

PF. Ele é capaz de realizar a filtragem de todo o tráfego TCP-IP, bem como realizar a 

Tradução do Endereço de Rede (NAT). Atualmente o OpenBSD está na versão 4.9, que 

foi liberada em 1 de maio de 2011, esta será a versão utilizada no estudo de caso.  O 

arquivo contendo a imagem ISO de sua instalação pode ser obtida em: 

<ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.9/i386/cd49.iso>. 

O sistema operacional OpenBSD é extremamente leve, para a finalidade exclusiva 

de atuar como Proxy/Firewall, poucos recursos são necessários, desta forma um 

equipamento antigo, muitos vezes já obsoleto para o uso da corporação pode ser utilizado 

neste fim. No caso estudado foi utilizado um IBM-PC modelo 300GL, com processador 

celeron 500Ghz, memória RAM de 512MB, Hard Disk de 8GB, e duas placas de rede, 

todas de 10/100Mbits. Quando se reaproveita equipamentos antigos, alguns cuidados são 

importantes: verificar se o equipamento tem funcionamento estável, se o HD está em 

boas condições, deve-se lembrar que este equipamento passará a ser um ponto crítico da 

operação da empresa de forma que a sua parada poderá comprometer o andamento dos 

serviços. Assim a reutilização de um equipamento antigo deverá ser feita se ele ainda 

apresentar boas condições de trabalho. 

Tendo como ponto de partida um equipamento com OpenBSD versão 4.9 recém-

instalado, serão necessários ajustes para que o mesmo funcione como Proxy/Firewall. 

Com a utilização de um equipamento com duas placas de rede, existe a necessidade de 

permitir o encaminhamento de pacotes entre as placas, que por padrão está desativado. 

Linha de comando: 

# sysctl net.inet.ip.forwarding=1  

A cada reinício do sistema o comando acima deverá ser executado novamente. 

Para que esta funcionalidade seja ativada permanentemente deve-se adicionar a linha 

abaixo no arquivo /etc/sysctl.conf. 

net.inet.ip.forwarding=1  
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Para que o sistema operacional resolva os nomes de domínios da Internet deve ser 

informado qual o servidor DNS será utilizado, isto é feito através da criação do arquivo 

/etc/resolv.conf contendo a seguinte linha: 

nameserver 1.2.3.4[:5353] 

Onde 1.2.3.4 é o endereço IP do servidor de DNS e 5353 é a porta onde serão 

feitas as consultas, caso o servidor esteja operando na porta padrão (53) não existe a 

necessidade de informar a porta. 

Para atribuir um endereço IP a uma interface de rede basta criar o arquivo 

/etc/hostname.if, onde if é o nome da interface. Este arquivo deve contar uma linha com 

as seguintes informações: 

inet 10.0.0.1 255.255.255.0 

Desta forma atribui-se para a interface o endereço IP 10.0.0.1, endereço de rede 

10.0.0.0, endereço de broadcast 10.0.0.255 e hosts de 10.0.0.1 até 10.0.0.254. 

O sistema operacional OpenBSD cria uma rota direcionada para cada interface de 

rede presente, de acordo com o seu endereço e sua máscara. Entretanto para o uso 

como Proxy/Firewall é necessária a definição de uma rota padrão, permitindo que todos 

os pacotes que não pertencerem a rede local sejam direcionados para a Internet. A 

definição da rota padrão se dá através da criação do arquivo /etc/mygate.conf contendo 

unicamente o IP do gateway da Internet, por exemplo: 1.2.3.4 

O serviço de FTP por ser um dos primeiros da Internet, não foi desenvolvido 

implementando controles de segurança, desta forma sua utilização através de firewall não 

é amigavel. Para apoiar esta dificuldade o OpenBSD oferece o ftp-proxy, um proxy de ftp 

que adiciona e remove regras do firewall guiando o tráfego FTP através do firewall. A 

ativação do ftp-proxy pode ser feita através do comando: 

# ftp-proxy 

Para que ele seja iniciado juntamente com a carga do sistema operacional basta 

adicionar ao arquivo /etc/rc.conf.local a linha abaixo: 

ftpproxy_flags=""  

Para a finalidade que desejada,  o sistema operacional necessita de um aplicativo 

de firewall e um outro de proxy. O firewall que será utilizado, o packet filter, está 

nativamente instalado no sistema OpenBSD. O aplicativo de proxy é um pacote que deve 

ser adicionado. Uma das formas disponíveis para adicionar aplicativos de terceiros no 

OpenBSD é o sistema de pacotes, ele é muito simples de utilizar. Deve-se setar uma 

variável de sistema com o caminho onde podem ser encontrados os pacotes de 

aplicativos de terceiros com o comando: 
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# export PKG_PATH=ftp://your.ftp.mirror/pub/OpenBSD/4.9/packages/`machine -a`/ 

No exemplo acima, deve-se substituir your.ftp.mirror pelo endereço do site de onde 

irá baixar os pacotes, como também substituir 'machine -a' pelo tipo do processador do 

equipamento onde se está instalando o pacote, no presente caso: i386. Estando o 

sistema preparado para instalar o pacote do squid basta executar o comando: 

# pkg_add -v squid-2.7.STABLE7p0-ldap-snmp.tgz 

Então serão apresentadas várias mensagens, que basicamente contêm 

orientações para inicializar a estrutura de diretórios e arquivos que irá armazenar o cache 

com o comando: 

# squid -z 

E para tornar a carga do squid automática a cada reinício do sistema operacional, 

deve-se adicionar as linhas abaixo ao final do arquivo /etc/rc.local. 

    if [ -x /usr/local/sbin/squid ]; then 

      echo -n ' squid';       /usr/local/sbin/squid 

    fi 

 

4.2. Packet Filter e SQUID 

Na versão 4.9 do OpenBSD o packet filter está por padrão ativo e configurado com 

um conjunto mínimo de regras. O conjunto de regras que determina o controle sobre os 

pacotes que trafegam nas interfaces de rede fica contido no arquivo /etc/pf.conf, trata-se 

de um arquivo ASCII puro e pode ser editado por qualquer editor de texto, sua estrutura 

básica pressupõem cinco partes: macros, tabelas, opções, enfileiramento e regras de 

filtragem. 

Macros são variáveis definidas pelo usuário, podem conter endereços IP, números 

de portas, nomes de interfaces, etc. As macros favorecem o entendimento e a 

manutenção do conjunto de regras, diminuindo a sua complexidade e facilitando o seu 

entendimento. As tabelas são estruturas que armazenam endereços IP ou endereços de 

rede, elas possibilitam otimizar os recursos do equipamento como memória e processador 

como também tornam mais simples o conjunto de regras. Já as opções controlam o 

funcionamento do Packet Filter, como interface onde coletar estatísticas, quantidade de 

entradas na tabela de estados, etc. O enfileiramento fornece o controle de largura de 

banda e priorização de pacotes. Desta forma os pacotes de rede são armazenados 

organizadamente enquanto aguardam o seu processamento, então o sistema operacional 

decide qual fila e qual pacote nesta fila deve ser processado primeiro. O enfileiramento 
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somente faz sentido na saída do pacote, pois no caso da entrada o mesmo já consumiu a 

banda necessária na interface que o recebeu. 

No estudo de caso será utilizado enfileiramento na interface interna, controlando a 

banda utilizada pelos usuários e serviços. Como o link é ADSL será implementado outro 

enfileiramento na interface externa, priorizando a saída dos pacotes tcp ack sem payload 

de dados, otimizando desta forma o desempenho geral das conexões. 

Regras de filtragem possibilitam selecionar os pacotes que passarão ou que serão 

bloqueados ao trafegarem pelas interfaces de rede. Estas regras contêm parâmetros que 

possibilitam o redirecionamento, a tradução do endereço ou a normalização do tráfego. 

Os critérios de filtragem mais utilizados são endereços de origem e destino, portas de 

origem e destino e protocolo. As regras pass e block são analisadas em sequência da 

primeira até a última, sendo que a última regra que coincidir com o pacote será 

executada, salvo quando o pacote corresponder a uma regra que contenha a palavra-

chave quick, neste caso a regra é executada imediatamente. Já a regra match será 

aplicada a todos os pacotes que coincidirem, no caso de um pacote coincidir com duas 

regras ele receberá o tratamento proposto nas duas.  

A normalização de tráfego é um recurso abrangente, trata de várias irregularidades 

que podem ocorrer com o pacote, seu objetivo é limpar o conteúdo do pacote de modo a 

evitar a ambiguidade na interpretação do pacote no lado do receptor. É aconselhável 

impor um tamanho máximo de segmento de 1440 e limpar o bit de dont-fragment de todos 

os pacotes que entram nas interfaces. 

Para que os computadores de uma ou várias redes com IP´s reservados possam 

navegar pela Internet é necessário pelo menos um endereço IP válido, assim ao pacote  

passar pelo proxy/firewall tem seu endereço de origem substituído pelo endereço IP 

externo do gateway, é feito o registro em uma tabela para que na volta do pacote a 

tradução seja desfeita, assim nem a máquina interna nem a máquina da Internet 

percebem este trabalho de tradução. A tradução do endereço de rede permite que as 

máquinas da rede interna acessem qualquer endereço da Internet, mas se o que se 

deseja seria um acesso originado na Internet com destino a uma máquina na rede interna,  

então existe a necessidade de implementar o redirecionamento de pacotes. 

A prática recomendada para todo firewall seria negar por padrão, ou seja, bloquear 

todo o tráfego de pacotes, tanto na entrada quando na saída e liberar apenas o tráfego 

que pode ser utilizado. Assim, o tráfego de pacotes IPv6 é bloqueado sumariamente, pois 

a palavra-chave quick está presente, e o tráfego IP é apenas bloqueado sendo que outras 

regras abaixo desta podem vir a liberar determinados pacotes. Para liberar os pacotes de 
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acordo com a necessidade deve-se implementar as regras de pass para que o pacote 

possa entrar no firewall e depois a regra para que o pacote possa sair do firewall: 

O SQUID além de proxy também funciona como cache, sendo assim ele poderá 

reduzir a utilização da conexão e melhorar os tempos de resposta das requisições mais 

frequentes de páginas da Internet, feitas pelos computadores da rede local. Assim todas 

as requisições de pacotes web devem ser encaminhados ao proxy SQUID, que por sua 

vez permite ou nega o acesse a determinado site da Internet de acordo com o usuário ou 

equipamento que está solicitando o acesso. 

Inicialmente deve-se definir os parâmetros de autenticação que o proxy irá utilizar, 

criar as regras  e definir as listas de acesso, quando a lista de acesso utilizar um arquivo, 

então cada linha deve conter apenas um item. As regras de acesso devem ser escritas 

dentro de uma determinada ordem pois o SQUID irá processar o pacote de acordo com a 

primeira regra em que ele se encaixar, desta forma se a requisição coincidir com uma 

regra que nega o acesso, não adianta ter outra abaixo que o libera, pois a primeira já terá 

negado o acesso. Caso o pacote não combine com nenhuma regra presente, será 

executado o oposto da última regra do arquivo. Isto pode causar confusão, então uma boa 

prática é terminar o arquivo com uma regra de negação total. 

 

4.3. Considerações Finais 

Após a implementação de controles de acesso a Internet com a utilização de software 

livre, como parte da política de segurança da informação, tornou-se claro o uso indevido 

da Internet que até então estava ocorrendo na organização. Isto pode ser observado 

através da análise dos logs gerados pelo proxy, foram detectados acessos a conteúdos 

inadequados ao ambiente de trabalho, bem como acessos a sites sem qualquer relação 

com o trabalho executado pelo usuário. 

A estratégia de implantação foi definida em duas etapas, sendo que em um 

primeiro momento os sistemas de proxy/firewall foram instalados com suas configurações 

mais permissivas e então foram realizadas várias análises sobre a utilização da Internet 

dentro da empresa, em um segundo momento de acordo com o resultado das análises 

sobre o tráfego de Internet, foram implementadas restrições. Este processo então passou 

a ser repetitivo, onde, de tempos em tempos, análises nos logs dos aplicativos revelavam 

usos indevidos e novas restrições eram então implementadas. 

Após um período trabalhando desta forma, a área de segurança de T.I. juntamente 

com a diretoria da empresa decidiu alterar a abordagem. Foram solicitados relatórios aos 

gerentes de áreas e encarregados de departamentos, onde deveria ser informada a 
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necessidade da utilização da Internet para o desenvolvimento do trabalho do 

departamento. Diante destas informações um novo conjunto de regras foi escrito, mas 

desta vez os sistemas de proxy/firewall foram ajustados nas suas configurações mais 

restritivas, sendo liberado somente o necessário para a execução dos serviços. 

Esta liberação ocorreu de forma pontual, onde cada departamento passou a ter o 

seu próprio conjunto de regras personalizado de acordo com a sua necessidade. Várias 

reclamações foram feitas ao departamento de informática, pois os usuários da empresa já 

estavam acostumados a muitas regalias como ler e responder seus e-mails pessoais, uso 

de comunicadores instantâneos como MSN, realizar download de músicas, utilizar 

programas compartilhadores através de conexões ponto a ponto, acessar todo tipo de site 

como notícias, esportes e até material pornográfico. 

Então o departamento de RH juntamente com o departamento de informática 

realizou na empresa uma campanha de conscientização da utilização da Internet, 

orientando as pessoas que o uso desta ferramenta nas estações de trabalho, por 

questões de segurança do ambiente computacional, passou a ser controlada e limitada ao 

uso exclusivo nas atividades ligadas ao trabalho. 

O departamento de informática solicitou ao departamento jurídico aditivo ao 

contrato de trabalho, onde todos os colaboradores estariam cientes de suas obrigações 

enquanto usuários de sistemas que poderiam ser expostos a vulnerabilidades caso seu 

uso fosse desvirtuado. Os advogados do departamento jurídico redigiram então um 

“Termo de responsabilidade” complementar ao contrato de trabalho, que foi assinado por 

todos os colaboradores da empresa e passou a ser exigido juntamente com o contrato de 

trabalho dos novos colaboradores. 

Além da melhora na segurança do ambiente computacional, o controle sobre o uso 

da Internet aumentou a produtividade de todos os departamentos, pois os colaboradores 

pararam de desperdiçar horas de trabalho em atividades que não eram ligadas as rotinas 

de serviço. 

O investimento financeiro necessário para a implementação do servidor 

proxy/firewall foi zero. Os recursos físicos foram reutilizados a partir de equipamentos 

obsoletos anteriormente retirados do departamento de contabilidade, os softwares 

utilizados são todos distribuídos em forma licenciamento BSD e GPL, sendo softwares 

livres, que podem ser obtidos gratuitamente através de download da Internet. A instalação 

de configuração do proxy/firewall foi realizada por colaborador do próprio departamento 

de informática da empresa, que obteve formação para tal através de curso de extensão 
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universitária. Desta forma apesar de não haver orçamento destinado a instalação de 

servidor proxy/firewall o departamento conseguiu colocar em produção este recurso. 

Após a implementação do controle de acesso sobre a Internet como parte da 

política de segurança da informação, a diretoria da empresa observou os resultados 

positivos, então passou a disponibilizar um orçamento, bem como acolher com mais 

facilidade sugestões para que outras medidas ligadas a política de segurança da 

informação da empresa fossem implementadas. 

 

5. Conclusão 

A utilização de aplicativos distribuídos sob a forma de licenciamento “software livre” 

para realizar o controle de acesso a Internet, como parte da implementação da política de 

segurança da informação, se mostra uma alternativa interessante para as empresas tanto 

aquelas impossibilitadas de adotar alguma medida neste sentido pela falta ou insuficiência 

de orçamento para este fim como outras que mesmo podendo investir em softwares 

pagos podem reduzir seu custo adotando este tipo de solução. 

Para as empresas que desejarem experimentar este tipo de solução o presente 

trabalho serve como referência, oferecendo um passo a passo de como implementar a 

solução proxy/firewall com a utilização de software livre. Existem boas opções de 

aplicativos de proxy/firewall disponíveis sob a forma de distribuição de software livre, 

entretanto a instalação deve ser realizada por técnico que tenha conhecimento sobre o 

funcionamento destas ferramentas, sob pena de gerar uma situação de falsa segurança. 

Os aplicativos demonstraram grande flexibilidade de configuração, sendo possível ajustar 

as várias necessidades apresentadas de acordo com cada tipo de usuário, departamento 

ou empresa. 
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Resumo 
O presente trabalho busca discutir o tema "Cloud Computing" como forma de auxiliar 
em uma gestão sustentável procurando mostrar porque as empresas devem investir 
em desenvolvimento sustentável, algumas medidas que podem ser tomadas para que 
a TI funcione de forma ecologicamente correta, procurando evidenciar quais as 
vantagens econômicas que isso pode gerar para a empresa. A pesquisa realizada em 
artigos e estudos sobre Cloud Computing procura identificar quais as vantagens e 
desvantagens desse conceito, mostrando como lidar com problemas como segurança 
e disponibilidade em se falando de Cloud Computing. 
Palavras-chave: Computação em nuvem, Tecnologia de informação, 
sustentabilidade 

 

 

1. Introdução 

A natureza tem dado sinais claros que o seu uso desregrado pode causar grandes 

catástrofes e grandes prejuízos a humanidade. E isso torna o tema sustentabilidade mais 

atual do que nunca, a sociedade de maneira geral tem se mostrado atenta e preocupada 

com a situação do nosso planeta e o que restará dele para as futuras gerações. Com esta 

preocupação da sociedade as empresas já estão percebendo que investir em 

sustentabilidade, pode ser uma ótima estratégia de marketing e também uma forma de 

melhor utilizar os recursos da empresa. 

De um lado aparentemente oposto a essas discussões sobre meio ambiente, 

surgiu a Tecnologia da Informação, que a princípio era vista apenas como uma forma de 

automatizar processos, porém hoje os bons gestores de negócio enxergam a TI como um 

dos personagens principais para o desenvolvimento da empresa.  

Segundo Carvalho, (2009) “nesse novo cenário, a TI começou a assumir um papel 

muito mais importante nas organizações: o de fator de crescimento de lucros e de 

redução de custos operacionais”. 

O que não pode ser ignorado pelos CIOs1 é o fato de a TI ser uma grande 

consumidora de recursos naturais, principalmente de energia elétrica, ser uma geradora 

                                                 
1 CIO ou Chief Information Officer é o nome dado a quem ocupa o cargo de diretor de informática.  
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de lixo eletrônico 2 e de dióxido de carbono (CO2) que é um dos gases responsáveis pelo 

aquecimento global na Terra.  

Podemos concluir com isso que os assuntos sustentabilidade e Tecnologia da 

Informação não estão tão distantes assim. Ao contrário, a partir do momento que a TI 

ocupa um papel fundamental dentro das empresas, a forma como é utilizada pode ser 

fator determinante ao se avaliar uma empresa no quesito responsabilidade ambiental. 

[PRADO, 2009]. 

Um conceito que vem ganhando força no mundo da TI e pode auxiliar os gestores 

na busca por medidas que gerem economia de energia e menor emissão CO2 é o Cloud 

Computing, conhecido no Brasil como Computação em Nuvem. Cloud Computing é um 

modelo de computação onde as informações e aplicativos ficam armazenados em 

servidores físicos ou virtuais e são acessados através de uma rede. Desta forma o 

dispositivo utilizado para visualizar a informação não precisa ter gravado na sua memória, 

nem a informação, nem o aplicativo necessário para visualizá-la. Através da Cloud 

Computing é possível diminuir as despesas com hardware, ter uma infraestrutura mais 

“enxuta”, que tenha um menor consumo de energia e por consequência produza uma 

menor quantidade de carbono e de lixo eletrônico, pelo menos é o que dizem os 

simpatizantes desse novo conceito de computação. [NETPRESS, 2011].  

 

2. TI Verde 

Em TI o assunto sustentabilidade está relacionado ao termo TI verde, que são as práticas 

que podem ser adotas para que haja uma gestão mais sustentável da TI. O objetivo é 

prover as necessidades tecnológicas de forma consciente e eficiente, conseguindo com 

isto a preservação da natureza, reduzir gastos e ainda, em alguns países, atender normas 

e regulamentações existentes sobre o assunto sustentabilidade.  

Segundo pesquisa realizada por Vieira, Meneses e Trindade dos Reis (2009) as 

principais regulamentações existentes a respeito são: 

 ISO 14001: Desenvolvida pela Internacional Standardization for Organization3 

(ISO), faz parte da família ISO 14000 que aborda vários aspectos ambientais. A ISO 

14001 reúne requisitos para que as empresas possam identificar e controlar o impacto 

ambiental das suas atividades, produtos e serviços, buscando a permanente melhoria de 

seu desempenho ambiental.  

                                                 
2 Lixo é eletrônico é nome dado aos equipamentos eletrônicos que são descartados e que se jogados no meio ambiente liberam 
substancias tóxicas que podem contaminar o solo e a água, causando danos à saúde das pessoas. 
3 Standardization for Organization (ISO) é a organização internacional responsável por criar e promover normas de qualidade para 
padronizar e melhorar produtos e serviços. 
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 Energy Star: é um Programa desenvolvido pela Environmental Protection Agency 

(Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos) que incentiva fabricantes de vários 

tipos de equipamentos, inclusive computadores, a produzirem produtos que consumam 

menos energia ou auxilie na diminuição do consumo. O selo Energy Star indica que o 

produto consome uma quantidade menor de energia do que outro produto da mesma 

categoria.  

 RoHS : que significa Restrição de Certas Substâncias Perigosas é uma lei 

européia que proíbe que certas substâncias como o chumbo sejam usadas em processos 

de fabricação de produtos. 

 WEEE: a WEEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos Eletrônicos) criada 

também pela união européia é uma lei que exige que os fabricantes de eletrônicos se 

responsabilizem pela coleta de seus produtos no final de sua utilização, estabelecendo 

metas de reutilização e reciclagem. 

Segundo artigo escrito por Paulo Moreira (2010) existem várias medidas que 

podem ser tomadas para que o objetivo de uma gestão sustentável do departamento de 

TI seja alcançado. Entre essas medidas podemos citar a compra de um hardware que 

consuma menos energia, incluindo processadores multicore, que aumentam a capacidade 

de processamento sem um aumento considerável no consumo de energia. Utilização da 

virtualização para reduzir o número de servidores físicos da empresa e como 

consequência reduzir o consumo de energia. É importante também que a empresa 

elabore uma política de descarte de equipamentos, verificando os que podem ser doados, 

pois ainda estão em condições de uso, e equipamentos que podem ser reciclados. Hoje 

existem ONGs que recolhem lixo eletrônico e até mesmo algumas empresas fabricantes 

de computadores e insumos recolhem os materiais para reciclagem. 

Essas são apenas algumas medidas das muitas que podem ser adotadas pela 

empresa interessada em ter uma gestão sustentável da TI. Porém é indispensável que 

haja também uma conscientização da equipe que trabalha na empresa. Os funcionários 

precisam estar cientes da importância das medidas que estão sendo tomadas, e como 

eles podem auxiliar para um melhor resultado. Medidas como evitar a impressão 

desnecessária de documentos, desligar o computador quando não estiver usando e até 

mesmo utilizar copos de vidro ao invés de copos descartáveis devem ser inseridas no dia-

a-dia da empresa, por todos os funcionários começando pela diretória que deve dar o 

exemplo. 
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3. O Que é Cloud Computing 

3.1. Definição 

Cloud Computing vem sendo sinalizada como a maior tendência em computação 

dos últimos anos. O comentário feito abaixo Taurion (2010a), diretor de novas tecnologias 

aplicadas da IBM Brasil, mostra uma opinião que é compartilhada por muitos especialistas 

em TI. 

Cloud é um novo modelo computacional, plenamente sustentável, que irá aos 

poucos substituir o atual paradigma, o modelo client-server. À medida que ele for melhor 

compreendido, veremos que cloud vai mudar de forma significativa a maneira como a 

tecnologia é adquirida e consumida. Vai criar novos modelos de engajamento entre 

provedores de tecnologias e seus clientes. 

Porém o que podemos definir exatamente como Cloud Computing? 

Segundo Taurion (2008b) cloud computing pode ser definido assim: 

Cloud computing é um termo usado para descrever um ambiente de computação 

baseado em uma rede massiva de servidores, sejam virtuais ou físicos. Cloud computing 

hospeda as cloud applications, que são as aplicações que estão residentes nesta nuvem 

(cloud). Cloud computing pode ser visto como o estágio mais evoluído do conceito de 

virtualização. 

Uma arquitetura em cloud é muito mais que apenas um conjunto (embora massivo) 

de computadores. Ele deve dispor de uma infra-estrutura de gerenciamento que inclua 

funções como provisionamento de recursos computacionais, balanceamento dinâmico do 

workload e monitoração do desempenho.  

O texto acima procura definir cloud computing e deixar claro que computação em 

nuvem é mais do que uma simples infraestrutura de hardware e software. Que por trás há 

uma infraestrutura de gerenciamento que vai fazer com que os recursos computacionais 

sejam aproveitados ao máximo. 

Na computação em nuvem os recursos (memória, processamento, software) estão 

na “nuvem” e não no dispositivo de saída da informação. Este passa a ser usado apenas 

para visualizar o dado ou utilizar o aplicativo. Assim a infraestrutura computacional se 

localiza na rede sendo que os aplicativos e dados que antes ficavam nos computadores 

pessoais passam a estar em data centers, e a serem acessados através da internet.  

Segundo pesquisa realizada por Seabra Chirigati (2009) existem alguns 

componentes chaves que fazem parte da estrutura da cloud computing. Um deles é a 

virtualização, que é o processo de executar vários sistemas operacionais em um mesmo 

servidor, aonde ocorre à criação de ambientes virtuais que serão utilizados pelos 
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usuários, as características físicas da plataforma computacional ficam escondidas. Isto 

possibilita que as aplicações possam ser implantadas sem grandes preocupações com a 

capacidade do hardware. Permitindo que haja um dinamismo nas infraestruturas dos Data 

Centers. Através da virtualização é possível ampliar ou reduzir o ambiente virtual de cada 

usuário de acordo com os recursos solicitados. 

Através da virtualização a cloud computing pode trabalhar no modelo pay-per-use, 

aonde o usuário vai pagar somente pelos recursos que ele vai usar de acordo com a sua 

necessidade. Pois uma das características da virtualização é a escalabilidade, que é a 

possibilidade de aumentar ou diminuir o ambiente virtual de acordo com a necessidade do 

usuário. 

Outro componente importante para a cloud computing é a internet. Os recursos que 

estão localizados nos Data Centers chegarão aos usuários através dela. Este é 

exatamente um dos pontos polêmicos da computação em nuvem, pois será que internet 

oferece segurança para se guardar dados confidenciais? É exatamente aí que se começa 

a discutir o quesito segurança na cloud, que é com certeza um ponto fundamental para 

qualquer novidade em tecnologia da informação se tornar viável. 

 

3.2. Modelos de Implantação para Computação em Nuvem 

Segundo pesquisa feita por Castro e Sousa (2010, p.2) dentro do conceito de cloud 

computing existem quatro modelos de implantação: Privada, Pública, Híbrida e 

Comunitária. Abaixo estão listadas as principais características de cada modelo. 

 Nuvem Privada (Private Cloud) – neste modelo de nuvem os serviços de cloud 

computing estão dentro do firewall da empresa e faz parte da infraestrutura dela. A nuvem 

é gerenciada geralmente pela própria empresa, que fica responsável por criar e manter a 

infraestrutura funcionando de forma que de suporte as suas operações.  

 Nuvens públicas (Public Cloud)- são serviços de hospedagem, disponibilização 

de aplicação ou ambiente de desenvolvimento fornecido por empresas terceirizadas, 

aonde a infraestrutura é criada e gerenciada pela empresa fornecedora do serviço, e a 

empresa contratante paga apenas pelo serviço contratado.  

 Nuvens híbridas (Hybrid Cloud) - são formadas pela combinação de nuvens 

públicas e privadas que permanecem como entidades únicas, sendo ligadas por uma 

tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e de 

aplicações. A nuvem híbrida pode ser uma boa solução para empresas que querem 

economizar em alguns serviços menos confidenciais da empresa. Porém como a 

administração é dividida é necessário que haja uma integração entre as duas empresas 
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(fornecedora do serviço e contratante) e uma unidade entre os dados para que não se crie 

informações erradas.  

 Nuvem Comunitária (Community Cloud) – neste modelo a infraestrutura de 

uma cloud é compartilhada por varias organizações que tenham interesses parecidos e 

que compartilharão uma política de segurança e de uso da infraestrutura. A nuvem poderá 

ser administrada por uma das empresas da comunidade, por todas elas ou por um serviço 

terceirizado.  

A escolha do modelo a ser utilizado deve ser feito de acordo com as necessidades 

e os recursos da empresa. Por exemplo, para grandes empresas o modelo de nuvem 

privada ou híbrida pode ser a melhor solução uma vez que ela tem recursos para montar 

sua própria infraestrutura não precisando colocar seus dados confidenciais sobre a 

responsabilidade de terceiros. Por outro lado ela pode utilizar serviços de uma nuvem 

pública para serviços que não manipulem informações confidencias conseguindo assim 

economizar infraestrutura própria. 

 

3.3. Serviços oferecidos pela Cloud Computing 

A cloud computing a primeira vista pode ser percebida como prestadora de um 

único serviço, que é o de infraestrutura, quando uma empresa utiliza a infraestrutura de 

um Data Center para hospedar suas aplicações e seus dados. Porém quando dividimos a 

arquitetura da computação em nuvem em camadas podemos observar com maior clareza 

as possibilidades que ela nos trás. (TAURION, 2010c). 

Existem vários serviços que ela pode nos oferecer, entre eles os principais são: 

 Nível 1- IaaS (Infrastructure-as-a-Service): esta camada oferece o serviço de 

infraestrutura computacional (hardware e máquinas virtuais). Ao invés de comprar 

servidores, softwares, equipamentos de rede a empresa contrata um serviço que oferece 

toda esta infraestrutura para hospedagem de seus dados e aplicações e pagam apenas 

pelos recursos utilizados. Como exemplo, podemos citar o serviço oferecido pela Amazon 

EC2. 

 Nível 2- PaaS (Platform as a Service): oferece uma plataforma de 

desenvolvimento aonde é possível incluir facilidades de workflow para design de 

aplicações, desenvolvimento, testes, implementação e hospedagem de aplicações. Sua 

grande vantagem é que ela oferece a possibilidade de desenvolver softwares que tenham 

uma maior escalabilidade, uma vez que se trata de ambientes virtuais, não há 

preocupações com as limitações do hardware. Como exemplo podemos citar a Google 

AppEngine. 
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 Nível 3- Saas (Software as a Service): esta camada oferece o serviço de 

utilização de softwares através da nuvem. Os clientes pagam apenas pela utilização da 

aplicação, não precisando fazer investimento em hardware para rodar as aplicações e em 

licenças de softwares. São os serviços como Google Docs, Facebook, serviços de email 

como Gmail e Hotmail e muitos outros. (RITTINGHOUSE; RANSOME, 2010, p. 154 -155). 

É importante lembrar que por trás de todas essas camadas existe uma estrutura 

física formada por servidores, discos, equipamentos de rede, etc. É esta estrutura que vai 

possibilitar que a cloud computing funcione.  

 

4. Dificuldades Relacionadas à Cloud Computing 

4.1. Questão Cultural 

A cloud computing apesar de já ser considerada uma grande tendência em computação 

ainda é vista com resistência por muitos empresários e até mesmo por profissionais de TI 

que acham o tema ainda “nebuloso” e de pouca aplicabilidade. 

Em reportagem escrita por Fausto Fernandes (2010) foi divulgado o resultado de 

uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de e-business feita com 222 empresas 

de médio e grande porte mostrou que: 90% dessas empresas acreditam nos benefícios 

da computação em nuvem, porém apenas 31% possuem alguma aplicação rodando na 

nuvem, 60% não tem se quer previsão de quando utilizará cloud computing na sua 

empresa. Para 48% das empresas pesquisadas as maiores desvantagens da computação 

em nuvem estão relacionadas aos aspectos culturais da empresa e em segundo lugar 

como ponto negativo aparece o fator segurança com 39%.  

Os gerentes de TI enfrentam dificuldades em convencerem os gerentes da área de 

negócios a utilizar a cloud computing. Pois os gestores das empresas que tanto investem 

no quesito segurança na sua infraestrutura interna, acreditam que todas as informações 

importantes da empresa estarão desprotegidas na internet. O que atrela o fator cultural ao 

fator segurança, segundo aspecto mais importante citado na pesquisa. 

 

4.2. Segurança 

A questão de segurança é de fundamental importância. O ritmo e disseminação da 

computação em nuvem está diretamente relacionado com o grau de confiança no modelo 

e nas tecnologias envolvidas. Sem se sentir confortável com o nível de segurança obtido, 

os gestores das empresas não tomarão decisões favoráveis. 

A frase acima dita por Taurion (2010d) mostra com clareza a importância do 

quesito segurança na cloud computing. E realmente quando um gestor de TI pensa em 
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adotar a cloud na empresa que trabalha deve se atentar para alguns aspectos nesse 

quesito. 

Quando você utiliza o serviço de hospedagem da cloud computing dados 

confidenciais passam a ser processados fora da empresa e isto traz um risco inerente. 

Alguns aplicativos podem deixar dados vazarem ao serem armazenados, pode não haver 

uma política de destruição de dados por parte da empresa em que seus dados estão 

hospedados. E você não sabe quem são os responsáveis pela manipulação das suas 

informações e nem em qual infraestrutura que estão usando para armazená-los.  

Na nuvem muitos dados de varias empresas estão hospedados juntos, o que pode 

gerar um grande problema caso a empresa fornecedora do serviço de hospedagem em 

cloud não tenha uma política eficiente de separação das informações de cada cliente. 

Existe ainda o risco de um hacker 4 invadir os sistemas do Data Center e conseguir ter 

acesso a todos os dados de todas as empresas que utilizam aquela infraestrutura como 

hospedagem para suas informações. 

Existe hoje uma associação chamada Cloud Security Alliance que é uma 

organização sem fins lucrativos que busca criar e promover melhores práticas na 

segurança em serviços oferecidos em nuvem. Ela criou um guia que já está na sua 

segunda versão chamado Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud 

Computing onde os interessados em adotar a cloud computing irão encontrar a melhor 

forma de iniciar ou continuar a utilizar a cloud na sua empresa.  

Segundo o guia de segurança em cloud computing publicado pela Cloud Security 

Alliance (2009) para minimizar os riscos existentes em relação à segurança na cloud 

deve-se avaliar bem os seguintes aspectos: 

1. Quais ativos poderão ser disponibilizados na cloud? 

2. Qual a importância desse ativo para minha empresa?  

3. O que aconteceria se alguma informação pertinente a este assunto vazasse? 

4. O que cada empresa pode me oferecer em termos de segurança? 

5. Qual a infraestrutura em que meus dados e aplicativos estarão armazenados? 

Onde estarão armazenados?  

6. Qual a solução em backup utilizada? 

7. Qual o plano de contingência e continuidade caso ocorra algum problema? Em 

quanto tempo eu recuperaria meus dados? 

                                                 
4 Hacker é o individuo que tem conhecimentos profundos em informática que utiliza este conhecimento para invadir sistemas e obter 
informações confidenciais ou simplesmente danificar arquivos, software ou hardware das empresas ou pessoas físicas. 
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8. Qual a posição dessa empresa no mercado se existe alguma possibilidade 

evidente dela ser vendida ou de parar de funcionar? Se caso isto aconteça, como farei 

para recuperar meus dados?  

9. Pergunte como é feito a separação dos dados das diferentes empresas que 

utilizam o serviço de hospedagem oferecido pela prestadora? 

10. Procure saber quem terá acesso aos seus dados e informações. 

11. Provedores de serviços tradicionais estão sujeitos a auditorias externas e a 

certificações de segurança. Os fornecedores de cloud computing também devem se 

adequar nesses quesitos, caso contrario não devem ser contratados para o 

armazenamento de informações importantes.  

12. É necessário observar um problema pouco comum, mais que pode ocorrer. É 

quando o aplicativo exige um hardware especifico para funcionar, nesses casos será difícil 

utilizar a cloud. 

Estes seriam os principais pontos a serem observados ao se contratar um serviço 

de cloud computing. 

 

4.3. Falta de acordos de Níveis de Serviços 

Quando um CIO verifica a necessidade e decide contratar um serviço terceirizado 

para o departamento de TI da empresa ele deve estabelecer em um contrato um SLA 

(Acordo de Nível de Serviço). 

Cancian, Rabelo, Wangenheim (p2, 2010) definem uma SLA com as seguintes 

palavras: 

SLA é um documento formal, negociado entre as partes, na contratação de um 

serviço de TI. O SLA é colocado geralmente como anexo do contrato geral da prestação 

de serviços e tem por objetivo especificar os requisitos mínimos aceitáveis para o serviço 

de TI proposto. O não cumprimento do SLA implica em penalidades, estipuladas no 

contrato, para o provedor do serviço. 

Assim como está descrito acima é nesse acordo de nível que constará qual o 

menor grau de qualidade que um determinado serviço prestado por uma empresa 

terceirizada pode alcançar sem prejudicar o andamento dos negócios da empresa 

contratante. É fundamental que esteja estabelecido nesse acordo qual a punição ou multa 

que a empresa fornecedora do serviço receberá caso a empresa não consiga cumprir o 

estabelecido no contrato. 

O problema que tem acontecido muito com os prestadores de serviço em cloud é a 

dificuldade de cumprir os níveis de serviços pré-estabelecidos. Os gestores desses 
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provedores de serviços não conseguem administrar a capacidade de todas as aplicações 

de todas as empresas que se utilizam dos seus serviços e assim acabam diminuindo a 

qualidade do serviço prestado. 

Quando uma infraestrutura é desenvolvida dentro da empresa para dar suporte aos 

seus negócios e objetivos, geralmente sua capacidade é planejada para que ela consiga 

suportar as operações da empresa. Uma dificuldade na cloud computing é justamente a 

de adaptar os requisitos de nível de serviço às necessidades específicas de cada 

empresa que presta serviço. 

De acordo com Jonathan Feldman (2010), ”acordos de nível de serviços bem feito 

e uma estratégia de saída são essenciais ao se comprometer com um fornecedor de 

cloud computing”. 

Como é comentado acima às empresas que pensam em utilizar os serviços em 

cloud devem se atentar as cláusulas estabelecidas em contrato e garantir que ela não 

será prejudicada por um serviço mal prestado. É importante que os níveis de serviços 

acordados sejam bem definidos e monitorados constantemente e que caso estas 

cláusulas sejam descumpridas a empresa possa desfazer o contrato sem grandes 

prejuízos. 

 

4.4. Disponibilidade na Nuvem 

Outro ponto a ser analisado na cloud computing é a questão da disponibilidade dos 

serviços. E mais uma vez é necessário avaliar a estrutura que a empresa fornecedora 

oferece para suportar as operações de tantas empresas. As infraestrutura dos Data 

Centers onde estão as aplicações e os dados das empresas podem apresentar problemas 

bem na hora em que você precisa acessar alguma informação importante ou utilizar o 

serviço de e-mail.  

Um problema também relacionado à disponibilidade na cloud é o risco de ter algum 

problema com a internet. Especialmente no Brasil a qualidade da internet é muito ruim. O 

artigo “Banda larga cresce, mas com má qualidade,” escrito pela jornalista Carolina 

Marcelino, mostra o resultado da pesquisa realizada pela Ookla, consultoria mundial que 

compara e classifica as velocidades de downloads feitos por consumidores, o Brasil ficou 

na 76º posição no ranking mundial de velocidade de banda larga em relação a 2010. A 

baixa velocidade da internet pode dificultar muito a utilização de determinadas aplicações 

cloud. (MARCELINO, BLOGS. ESTADÃO, 2011). 

Para lidar com esses problemas as empresas devem sempre analisar as 

aplicações que serão disponibilizadas através da cloud computing com já foi dito. Deve 
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ser verificada qual a falta que essa aplicação faria para a empresa caso ficasse por algum 

tempo indisponível. E antes de contratar o serviço procurar saber qual a qualidade do 

serviço oferecido pela empresa fornecedora de cloud com outras empresas que já 

utilizam, qual a infraestrutura disponibilizada e como é feito o backup para que não haja 

perda de dados. É necessário que haja também uma redundância em links de internet 

tanto na empresa contratante, quanto na empresa que vai prestar o serviço, para que 

caso um apresente problemas exista uma segunda opção. 

 

5. Vantagens da Cloud Computing 

Não é por acaso que a cloud computing vem sendo comentada como uma das grandes 

tendências na área de TI. Ela apresenta grandes vantagens na sua utilização, a empresa 

só precisa saber escolher a tecnologia que melhor se encaixa nos seus negócios e quais 

os processos que devem ser inseridos na nuvem. Entre as vantagens da cloud computing 

podemos citar: 

 Acessibilidade: umas das principais vantagens da cloud computing é a 

possibilidade de acessar suas informações de qualquer lugar que possua acesso à 

internet, afinal os dados não estão presos no computador do usuário, nem limitados a 

rede interna da empresa, e sim estão disponíveis na nuvem. O usuário pode acessar suas 

informações e aplicativos através de vários dispositivos diferentes como computadores 

desktops, notebooks, thin clients, celulares e outros.  

 Elasticidade: é a capacidade que a cloud computing oferece de aumentar ou 

diminuir os recursos computacionais de forma automática de acordo com a necessidade 

do cliente. A grande vantagem é que o usuário só paga pelos serviços utilizados. Se fosse 

uma infraestrutura interna ela teria que ser pensada considerando os momentos de maior 

demanda o que acarretaria um gasto elevado com hardware. (TAURION, 2009 e). 

 Melhor utilização do recurso computacional: a cloud computing através da 

virtualização, padronização de imagens e processos bem definidos permite a utilização do 

hardware de forma mais eficiente. Isto possibilita a empresa que optar por uma nuvem 

privada economize na compra de novos servidores e no consumo de energia. 

 Economia: todas as vantagens citadas levam a uma vantagem maior que é 

economia para as empresas. Ao utilizar a cloud computing a empresa tem a possibilidade 

de economizar com hardware, licenças de software e suporte técnico. Ao utilizar uma 

infraestrutura de uma empresa fornecedora de serviços em cloud toda essa infraestrutura 

seria fornecida pela ”nuvem” e o usuário pagaria apenas pelos serviços utilizados. 
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Para o um melhor aproveitamento dessas vantagens deve ser sempre levada em 

conta a realidade da empresa. Veja o comentário feito abaixo feito por Taurion sobre a 

utilização da cloud computing nas pequenas empresas em uma entrevista concedida por 

ele a repórter Flavia Freire para a revista TI Digital (2010 a). 

As pequenas empresas, com áreas de TI informais, geralmente com budgets 

mínimos ou até mesmo inexistentes, esperam que Cloud Computing seja a solução para 

reduzir seus investimentos em capital. Adquirir alguns servidores e mantê-los em 

operação pode representar um custo elevado para estas empresas. O uso de nuvens 

públicas permite pensar de forma diferente. Usar uma infraestrutura já montada e com 

níveis de segurança e disponibilidade melhores que os limitados recursos que a pequena 

empresa geralmente dispõe é uma proposição de valor bastante significativa. 

Para pequenas empresas o investimento em um infraestrutura de servidores pode 

ser uma despesa muito grande em relação ao capital da empresa. Por outro lado ficar 

sem informatizar seus processos diminui muito a chance de se desenvolver no mercado 

competitivo que existe hoje. A melhor solução poderia ser utilizar os serviços de uma 

nuvem pública, o que reduziria de forma efetiva os gastos com TI. A empresa iria dispor 

de uma infraestrutura já pronta, provavelmente com níveis de segurança e disponibilidade 

maiores do que uma infraestrutura interna poderia oferecer. Uma vez que a aquisição de 

recursos (hardware, software e pessoas com conhecimento técnico) requer um grande 

investimento financeiro.  

Sobre a utilização da cloud computing nas grandes empresas Taurion na mesma 

entrevista a Freire (2010b) comentou. 

Por outro lado, as grandes empresas tenderão a adotar nuvens privadas ou mesmo 

híbridas e, portanto, buscarão proposições de valor diferentes. Como ainda investem em 

capital (conservam e evoluem seu parque de servidores), as proposições de valor 

concentram-se principalmente na redução dos elevados custos de gerenciamento e 

suporte desta infraestrutura e na melhoria dos níveis de serviço e velocidade de 

implementação de novos projetos. 

Para empresas maiores, colocar seus dados confidenciais em uma estrutura 

terceirizada significa passar por um risco desnecessário, uma vez que a empresa tem 

recurso para investir em uma estrutura própria. O que não significa que investir em cloud 

computing não é um bom negócio para as grandes empresas. Para elas é mais 

interessante investir em uma nuvem privada ou híbrida como fala o comentário acima. Ela 

poderá utilizar melhor seus recursos computacionais através da virtualização e terceirizar 
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alguns serviços da empresa o que facilitará a gestão do departamento de TI e reduziria os 

custos possibilitando novos investimentos. 

 

6. Grandes Empresas que estão investindo em Cloud Computing. 

Ao longo dos últimos anos todas as grandes empresas do mundo da informática 

passaram a investir em cloud computing. E hoje existe uma grande quantidade de 

serviços que são oferecidos por elas através da cloud. Serviços que atendem desde as 

necessidades dos usuários domésticos até as grandes corporações. Entre esses serviços 

vamos citar alguns que as principais empresas de TI do mundo estão oferecendo. 

 

6.1. Google 

A Google foi uma das empresas que saíram na frente nas pesquisas sobre cloud 

computing e hoje ela oferece vários serviços que podem ser utilizados on-line que são 

conhecidos por todos como o serviço de busca (www.google.com). Na verdade a maioria 

dos serviços oferecidos pela Google funcionam através da internet.  

Voltado para vários tipos de instituições a Google oferece o Google Apps que é um 

pacote de serviços que inclui várias ferramentas, que variam de acordo como pacote 

escolhido. No pacote básico do Google Apps que é oferecido gratuitamente, pode-se criar 

até 10 usuários e estão incluídas no pacote as seguintes ferramentas: 

 O Google Docs que é uma versão online do Office que possibilita a criação de 

textos, planilhas e apresentações. 

 O Google Calendar que um serviço de agenda online. 

 O Gmail que é um serviço que possibilita a empresa ter um e-mail personalizado 

como nome do usuário e o nome da empresa.  

 O Google Sites ferramenta utilizada para a criação de sites. (Google, 2011a). 

As outras versões do Google Apps são: 

 O Google Apps for Education que oferece um pacote de ferramentas 

personalizadas que permitem que professores funcionários e alunos trabalhem em grupo 

em prol de um melhor nível de aprendizado. Ele pode ser utilizado desde escolas de 

ensino básico até as Universidades 

 O Google Apps for Government desenvolvida para ser utilizada em órgãos 

públicos, dispõe das mesmas aplicações encontradas nas outras versões do Google 

Apps, porém vem com um maior nível de segurança, buscando cumprir requisitos 

estabelecidos pelo governo americano. (LOWENSOHN, NEWS.CNET, 2010).  
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 O Google Apps for Business é uma versão do Google Apps especialmente 

desenvolvida para empresas de todos os tamanhos, oferecendo vantagens como: grande 

capacidade de armazenamento, 99,9% de garantia de funcionamento (segundo o acordo 

de nível de serviço), suporte técnico 24hs por dia entre outras vantagens. 

 Google Apps for Nonprofits é um pacote oferecido para organizações não 

governamentais que contem ferramentas de comunicação, de colaboração e de 

publicação incluindo contas de e-mail possibilitando as ONGs um melhor funcionamento 

sem grandes gastos com TI.  

A Google também oferece um serviço chamado Google Application Engine, trata-

se de um serviço PaaS, ou seja, uma plataforma de desenvolvimento e execução de 

aplicações Web, que ficam armazenadas na própria nuvem da Google. O ambiente de 

execução em Java do Google App Engine permite criar aplicativos usando tecnologias 

Java padrão, incluindo a JVM, servlets Java e a linguagem de programação Java, ou 

qualquer outra linguagem que usa um interpretador ou compilador com base na JVM, 

como JavaScript e Ruby. O Google App Engine também apresenta um ambiente de 

execução em Python dedicado, que inclui um interpretador de Python rápido e a biblioteca 

Python padrão. (GOOGLE, 2011b). 

 

6.2. Microsoft 

Não se pode falar que a Microsoft investe em cloud computing há pouco tempo 

porque o Windows Live Hotmail, Windows Update são serviços SaaS que ela oferece a 

quase 15 anos, muito antes do termo cloud computing ser utilizado. Segundo informações 

do site Microsoft, os sites da empresa incluindo o MSN.com e o Windows Live Services 

atraem mais de 600 milhões de usuários por mês. (MICROSOFT. 2011a). 

Porém a Microsoft começou investir de forma mais efetiva na cloud computing a 

partir de 2008 com o lançamento do Azure Microsoft. Trata-se de um sistema operacional 

voltado para serviços baseados em cloud computing que serve como ambiente para 

desenvolvimento, hospedagem e gerenciamento de serviços. A plataforma Azure 

possibilita ao desenvolvedor trabalhar em diversas linguagens já conhecidas como ponto 

Net, Java e PHP. E propicia a empresa um ambiente onde se pode criar aplicativos que 

podem ser escalonados rapidamente de acordo com a necessidade da empresa. 

(MICROSOFT. 2011b) 

Fora o Windows Azure a Microsoft também tem investido em outras ferramentas 

que poderão ser utilizadas através da cloud computing. Um desses serviços é o pacote de 

ferramentas chamado de Office 365. Ele combina o pacote Office tradicional da Microsoft, 
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instalado normalmente nas maquinas dos usuários, com as versões online de serviços de 

colaboração e comunicação. O pacote inclui: 

 Microsoft Exchange Online para serviço de email e calendário; 

 Microsoft Share Point Online para portais e compartilhar documentos; 

 Microsoft Office Communications Online para disponibilidade de presença, 

mensagens instantâneas e chamadas de áudio ponto a ponto;  

 Office Live Meeting para realizar videoconferências. 

 Office Web Apps, versões online e complementares do Word, Excel, PowerPoint e 

OneNote acessíveis de qualquer navegador, para a visualização e edição leves de 

documentos. 

Estes são apenas alguns dos serviços disponibilizados pela Microsoft através da 

nuvem. (MICROSOFT, 2011c). 

 

6.3. Amazon 

A Amazon assim como a Google também oferece serviços de cloud computing há 

alguns anos. A diferença que o principal foco da Amazon são os serviços de infraestrutura 

( IaaS). Para se conseguir utilizar um serviço PaaS na Amazon, usufruindo da elasticidade 

que ela oferece é necessário utilizar componentes de outros fornecedores como por 

exemplo a plataforma de desenvolvimento em cloud da IBM que se chama Web Spheres 

Mash. 

Entre esses diversos serviços que a Amazon oferece em cloud computing 

vamos detalhar dois: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) e o Amazon Simple DB. 

 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) - é um serviço web que oferece 

capacidade computacional redimensionável na nuvem. Permite que se consigam novas 

máquinas virtuais apenas alguns minutos após serem solicitadas, possibilitando a 

empresa aumentar ou diminuir o seu ambiente virtual de acordo com a sua necessidade e 

pagando somente pela capacidade utilizada. Apesar das suas aplicações serem 

executadas no Data Center da Amazon é você quem vai controlar o seu ambiente 

computacional de acordo com a sua necessidade. A Amazon EC2 te possibilita até 

escolher o tipo de servidor que suas aplicações estarão hospedadas, oferecendo cinco 

opções de servidores, para que você possa escolher o que melhor satisfaz as suas 

necessidades e está dentro dos seus recursos disponíveis. 

 Amazon Simple DB é um serviço web para armazenamento e processamento de 

conjuntos de dados estruturados. Trata-se de um serviço otimizado para oferecer alta 

disponibilidade, flexibilidade e elasticidade com pouca ou nenhuma carga administrativa. 
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Ou seja, o SDB é fácil de usar e fornece a maioria das funções de um banco de dados 

relacional tradicional, porém sua manutenção é muito mais simples, pois a Amazon cuida 

de todas ou quase todas as tarefas administrativas do banco, de acordo com o que for 

acordado em contrato. Os dados são automaticamente indexados pela Amazon e estão 

sempre disponíveis para serem acessados. Como nos outros serviços da Amazon no 

SimpleDB você também só pagará pelos serviços utilizados. (AWS. AMAZON, 2011). 

Além da Google, da Microsoft e da Amazon que já foram citadas acima, empresas 

como: Red Hat, Salesforce, Symantec, VMware, Citrix, EMC, Oracle e Cisco também 

fazem parte do grupo de empresas que estão investindo em oferecer serviços em cloud 

computing.( COMPUTERWORLD, 2010a). 

 

7. Cloud Computing e TI Verde 

Várias pesquisas apontam a cloud computing como uma das maiores tendências 

para área de TI das empresas para os próximos anos. Porém existe outra grande 

tendência, que não diz respeito apenas a TI, mais a todos os departamentos das 

empresas e na verdade a todos os setores da sociedade: a sustentabilidade. Como já foi 

dito anteriormente em TI sustentabilidade está relacionada ao termo TI verde. Mais a 

cloud computing pode fazer parte da TI Verde? 

Existe uma discussão em torno do fato de a cloud computing ser ou não uma 

solução em TI verde. A quem defenda a utilização da cloud computing para economizar 

energia e consequentemente diminuir a emissão de CO2. Afinal ela proporciona as 

empresas a possibilidade de terem uma infraestrutura interna mais enxuta, que 

consequentemente consome menos energia e gera uma menor quantidade de CO2. E há 

quem diga que a economia gerada pela nuvem é duvidosa uma vez que os gastos só 

seriam transferidos da empresa para um Data Center terceirizado. 

Um ponto que contribui para esta dúvida é o fato das maiores empresas 

fornecedoras de serviços de cloud computing não fornecerem seus dados para que se 

possa analisar o quão verde são as suas “nuvens”. (URGUHART, NEWS.CNET,2010). 

Um estudo realizado pelo Greenpeace intitulado “Make IT Green: Cloud Computing 

and its Contribution to Climate Change” sobre cloud computing, analisa a grande 

quantidade de energia consumida pelos data centers das maiores empresas fornecedoras 

de serviços de cloud computing. 

The cloud growing at a time when climate change and reducing emissions from 

energy use is of Paramount concern. With the growth of the cloud, however, comes an 

increasing demand for energy. For all of this content to be delivered to us in real time, 
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virtual mountains of video, pictures and other data must be stored somewhere and be 

available for almost instantaneous access. That ‘somewhere’ is data centres – massive 

storage facilities that consume incredible amounts of energy. 

A citação acima retirada do relatório do Greenpeace Make IT Green: Cloud 

Computing and its Contribution to Climate Change (2010e, p3) destaca que a cloud 

computing está crescendo em um momento que reduzir o consumo de energia é 

fundamental. Mas que o crescimento da cloud traz um aumento no consumo de energia. 

Uma vez que para acessarmos a grande quantidade de conteúdo disponível hoje na cloud 

é necessário que este conteúdo esteja hospedado em algum Data Center, que são 

instalações que consomem grandes quantidades de energia. 

O relatório também faz uma estimativa de que a energia elétrica utilizada pelos 

data centers e redes de telecomunicações – o que chama de “os principais componentes 

de computação em nuvem”- irá triplicar entre 2007 e 2020. (COMPUTERWORLD, 2010b). 

Para diminuir os danos ambientais causados pelas infraestruturas de cloud 

computing o Greenpeace defende que a legislação deve exigir a utilização de energia 

limpa por parte das grandes empresas fornecedoras de cloud computing. 

Em contrapartida o estudo “Cloud Computing and Sustainability: The Environmental 

Benefits of Moving to the Cloud” conduzido pela Accenture em conjunto com a consultoria 

independente WSP Environment & Energy, encomendado pela Microsoft aponta que a 

economia de energia da cloud computing pode chegar a 90%. 

O estudo comparou infraestruturas internas com as que utilizam três aplicativos em 

cloud da Microsoft: Exchange, Dynamics CRM e Share Point. Como resultado obteve-se a 

conclusão de que em média entre as diferentes aplicações a redução na emissão de 

carbono pode chegar a: 

 90% para as pequenas empresas com cerca de 100 usuários; 

 60% para as empresas que tenham cerca de 1000 usuários na sua rede.  

 30% para empresas grandes que tenham cerca de 10.000 usuários na sua rede.  

O estudo mostra que as pequenas empresas têm um resultado melhor, pois 

quando elas utilizam infraestrutura própria normalmente operam a um nível muito baixo de 

utilização e sua infraestrutura pode ficar consumindo recursos sem ser utilizada uma boa 

parte do dia. 

Cloud computing has enormous potential to transform the world of IT – reducing 

costs, improving efficiency and business agility, and contributing to a more sustainable 

world. This study confirms that cloud computing can reduce carbon emissions by 30 to 90 

percent for major business applications today and that future energy savings are likely 
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computing will accrue the inherent business benefits of this technology, and will also play a 

crucial role in making IT more sustainable by significantly reducing energy consumption. 

O trecho acima retirado da conclusão do relatório realizado pela Accenture (2010, 

p11) mostra que segundo o estudo a computação em nuvem tem um grande potencial de 

conseguir reduzir custos, melhorar a eficiência e a agilidade nos negócios e também 

contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. O estudo confirma que a cloud 

computing pode reduzir a emissão de carbono de 30% a 90% nas principais aplicações de 

negócios. As empresas que adotarem a cloud computing terão benefícios comerciais e 

também se tornarão mais sustentáveis reduzindo significativamente a energia consumida. 

Em outro estudo realizado por Lefèvre e Orgerie (2010) intitulado “Designing and 

evaluating an energy efficient Cloud” elas falam que como em qualquer sistema de grande 

escala a cloud enfrenta um aumento na demanda de energia. Mas elas mostram nesse 

estudo que é possível conseguir uma economia de energia em um infraestrutura na 

“nuvem” através de experimentações realizadas por elas com a utilização de uma 

plataforma multicore. Nesse estudo foi possível obter uma economia de até 25% de 

energia. 

Segundo Lefèvre e Orgerie a virtualização é o elemento chave das nuvens que 

permite melhorar a sua eficiência. Deve haver políticas de gestão das máquinas virtuais e 

de seus recursos de modo que se consiga controlar o consumo de energia. 

A proposta de economia de energia através de gerenciamento das maquinas 

virtuais e utilização de servidores multicore pode ser colocada em prática através da 

utilização de servidores Blades. Um servidor blade pode ser considerado um rack de 

servidores que se ajustam a um único chassi como livros em uma prateleira. Constituído 

por lâminas, onde cada lâmina é um servidor independente, possibilita a esses servidores 

compartilhar energia, ventilação, drives de disquetes, portas e outros servidores Blade. 

Estes servidores já vem com software de virtualização embutidos. (IBM, 2011). 

Uma das vantagens desse tipo de servidor é justamente diminuir o consumo de 

energia sem reduzir a capacidade de processamento. O Blade possibilita ainda a 

instalação de um número grande de servidores em um espaço pequeno. O problema 

desse modelo de servidor é o grande custo, que torna inviável sua aquisição por 

empresas de pequeno e médio porte. Porém eles são próprios para serem usados em 

data centers que oferecem serviços de cloud computing. (OLIVEIRA, 

COMPUTERWORLD, 2006 c). 
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8. Conclusão 

A cloud computing, apesar de ainda estar em fase de desenvolvimento, onde há 

muitas dúvidas sobre como realmente ela funciona e como lidar com questões como 

segurança e disponibilidade, ela é uma realidade que vem crescendo e que todas as 

projeções apontam para um crescimento ainda maior para os próximos anos. Pois as 

vantagens que a cloud computing pode trazer para a empresa realmente são grandes, 

principalmente quando falamos em vantagens econômicas (fator crucial para uma 

empresa decidir fazer um investimento).  

A TI verde também se apresenta como uma grande tendência para área de TI, uma 

vez que a sustentabilidade passou a ser uma questão fundamental para a sociedade. A 

natureza dá sinais claros dos danos que a ação do homem trouxe ao meio ambiente e 

como o uso desregrado dos recursos oferecidos por ela pode significar o fim da vida 

humana na terra. Para lidar com esse problema é necessário que todos os setores da 

sociedade se conscientizem. Nas empresas os setores de TI são grandes consumidores 

de energia, geram lixo eletrônico e como consequência produzem uma grande quantidade 

de CO2 que vai para atmosfera. Para amenizar este impacto é necessário que se adote 

medidas que tornem a TI das empresas mais sustentáveis. Lembrando que de modo geral 

ao adotar essas medidas as empresas estão não apenas colaborando com o planeta, 

mais também conseguindo gerar economia e melhorar a imagem da empresa perante a 

sociedade.  

Para alguns a cloud computing é citada como uma arma que pode ser utilizada na 

implantação de medidas sustentáveis dentro do setor de TI da empresa. Uma vez que ao 

colocar alguns serviços na nuvem a empresa não precisa investir na compra de grandes 

servidores e com grandes infraestruturas de refrigeração, o que geraria uma economia de 

energia e uma menor emissão de CO2. Para outros ela é vista como uma vilã que pode no 

máximo maquiar os impactos nocivos da TI sobre o meio ambiente, pois as empresas 

fornecedoras de serviços em nuvem precisariam dispor de grandes infraestruturas de 

hardware e de refrigeração pra manter hospedados e funcionando as aplicações de várias 

empresas. 

Porém um estudo mostrou que a cloud computing pode sim gerar uma economia 

de energia. Para isto, no entanto é necessário que a infraestrutura da nuvem seja 

gerenciada de forma adequada. O estudo mostra que a virtualização é uma questão 

chave para esta economia de energia. A forma como os recursos das máquinas virtuais 

serão administrados é fundamental para que se consiga obter um bom resultado. 
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Para que se garanta que a cloud computing realmente está gerando os benefícios 

da economia de energia e menor emissão de CO2 é necessário que a empresa ao 

procurar um fornecedor de serviços em cloud computing procure saber como funciona a 

sua infraestrutura e qual a preocupação dela com questões ambientais. Por outro lado já 

existem algumas leis (fora do Brasil) e algumas certificações que dizem respeito à 

responsabilidade ambiental das empresas. À medida que estas leis se tornarem mais 

rígidas (que é o que deseja os ambientalistas) e passar a ser exigida uma maior 

transparência por parte das empresas fornecedoras de serviços em cloud é provável que 

a nuvem fique efetivamente verde e possa sim ser utilizado em conjunto com outras 

medidas para auxiliar em uma gestão sustentável da TI. 
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Resumo 
Cada dia mais a tecnologia está presente na vida das pessoas, quem sabe utilizar os 
novos recursos vive com mais independência e conforto. As pessoas que vivem hoje a 
terceira idade, não utilizaram da tecnologia ao longo de sua vida profissional tendo, 
portanto maior dificuldade em aprender e utilizar as tecnologias que a cada dia se inova. 
Por este e outros motivos estudados e expostos no decorrer deste trabalho a terceira 
idade é a que mais sofre com os impactos que a tecnologia traz. Este artigo tem como 
principal objetivo mostrar os impactos das novas tecnologias sobre os idosos e o trabalho 
desenvolvido por professores e alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da FATEC de Presidente Prudente em prol da inclusão digital do público da 
terceira idade de Presidente Prudente por intermédio do projeto FATEC Melhor Idade.  
Palavras-chave: inclusão, tecnologia, terceira idade. 
 

 

1.  Introdução e Justificativa 

 O mundo atual está cada vez mais informatizado e o desenvolvimento tecnológico 

tem proporcionado mudanças em todos os setores da sociedade, influenciando o modo 

de vida das pessoas nas mais diversas idades.  

No Brasil, considera-se idoso qualquer pessoa com a idade de 60 anos ou mais. 

Esse período é marcado pela degeneração das capacidades cognitivas e funcionais, 

pelas mudanças no sistema imunológico (que fica mais debilitado), no aspecto físico, nas 

relações sociais e no modo como o ser humano vê o mundo. A sociedade, inclusive, 

avalia como natural o aparecimento de doenças nesse momento da vida. Contudo, 

“velhice não é doença e, sim, uma construção social e histórica” (MONTEIRO apud DINIZ, 

2007).  

Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, existe uma 

quantidade maior de pessoas que estão inseridas no público da terceira idade ou melhor 

idade, e cada vez mais apresentam-se dispostos a aprender novidades e curiosos em 

conhecer o mundo da tecnologia. 

Os idosos que vivem hoje a terceira idade não tiveram durante suas vidas 

profissionais a utilização do computador, internet, celular e outros recursos tecnológicos 

que hoje fazem parte da vida de todos e de uma maneira tão natural. 
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Portanto os impactos das novas tecnologias são sentidos com maior intensidade 

por essa faixa etária, por isso o interesse em aprender a utilizar o computador e a internet.  

O crescimento do número de usuários de internet no Brasil foi maior entre os 

idosos, segundo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) divulgada pelo 

IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010. 

As novas gerações apresentam familiaridade com o uso das inovações 

tecnológicas que surgem aceleradamente, em contraste, as gerações mais velhas, dos 

idosos, por sua vez, encontram-se no extremo oposto, sentindo-se no meio de um 

“bombardeio tecnológico” que lhes causa estranheza, medo e/ou receio. Essa geração 

sente-se analfabeta diante das novas tecnologias, revelando dificuldades em entender a 

nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos, até mesmo em questões 

básicas como utilizar eletrodomésticos, celulares ou caixas eletrônicos instalados nos 

bancos (PAULO; TIJIBOY, 2005). 

 

2. Objetivos 

Diante deste contexto e com o intuito de compartilhar o conhecimento com a 

comunidade externa, a Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, criou o curso de 

Informática para pessoas da terceira idade, projeto este denominado de FATEC Melhor 

Idade. 

O projeto permite ao idoso sentir-se novamente em um ambiente escolar, isto é, 

inseri-lo em um mundo cheio de perspectivas e sonhos, que normalmente ao idoso 

parece mais um caso encerrado.  

O objetivo do projeto é integrar os serviços da faculdade a comunidade idosa da 

cidade de Presidente Prudente, pois a função da faculdade não é apenas o ensino e a 

pesquisa, mas também é necessário contribuir, de modo a compartilhar o conhecimento 

acadêmico a comunidade externa e proporcionar uma maior interação escola-comunidade 

junto aos grupos da melhor idade. A intenção dessa interação é possibilitar a esses 

indivíduos uma melhor familiarização com ambiente oferecido pela informática, 

conseguindo desta maneira, romper a barreira do medo em lidar com novas 

aprendizagens, da falta de conhecimentos específicos com as terminologias da área de 

informática e da inadequação do uso do equipamento, conseguindo a inclusão digital. 

3. Descrição do Projeto FATEC Melhor Idade 

O Projeto FATEC Melhor Idade, desenvolvido pela Faculdade de Tecnologia de 

Presidente Prudente tem como finalidade a inclusão digital de pessoas acima de 60 anos, 
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prioritariamente que não tenham condições econômicas de custear um curso particular de 

Informática.  

Para tanto, a FATEC disponibiliza seu laboratório, com 35 computadores 

conectados em rede e acesso à Internet e um professor na área da Ciência da 

Computação para ministrar as aulas. Conta-se também com a participação de alunos do 

curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas como monitores do curso. 

As aulas são ministradas uma vez por semana, no período da manhã com carga 

horária semestral de 60 horas. Considerando a faixa etária dos participantes e o período 

que ficam na Faculdade, cerca de 3 horas, a FATEC oferece um lanche que é servido no 

intervalo das aulas.  

Os alunos se mostram muito contentes em participar do curso, e percebe-se nos 

professores e monitores uma gratificação em ver o aluno com o conhecimento adquirido 

tem feito diferença para eles que agora já tem seu e-mail possibilitando se comunicar com 

os filhos e netos. Viajam pelo mundo através da internet e realizam outras atividades 

utilizando o computador – máquina até bem pouco tempo desconhecida e até temida por 

deles. 

 

3.1. A primeira fase do projeto 

O Projeto FATEC Melhor Idade em Presidente Prudente surgiu quando a diretora 

desta Unidade tomou conhecimento do sucesso de um projeto semelhante realizado na 

FATEC de Garça. Com o apoio da Coordenadoria do Curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas o projeto começou a ser formalmente desenvolvido.  

Inicialmente, foi realizada uma parceria com o Rotaract da cidade de Presidente 

Prudente, que nesta primeira etapa do projeto ficou responsável em divulgar o curso, 

encontrar parcerias para oferecer o lanche, desenvolver o logo para o projeto e conseguir 

patrocínio para as camisetas. Em contrapartida, a FATEC ofereceu suas instalações, 

infraestrutura, professores e monitores para a realização do curso. 

O lançamento do projeto aconteceu nas dependências da Faculdade de Tecnologia 

de Presidente Prudente em junho de 2008 e contou com a presença dos representantes 

da FATEC, do Rotaract de Presidente Prudente, autoridades convidadas e alunos. A partir 

daí iniciou-se a divulgação do projeto e as inscrições para a primeira turma. 

A primeira turma do Projeto FATEC Melhor Idade iniciou suas atividades em julho 

de 2008 com 20 participantes. Os idosos aprenderam noções básicas de informática, 

Sistema Operacional Windows XP, Word, PowerPoint e Internet, com o auxílio de uma 
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professora da área de Ciência da Computação e 2 alunos monitores do curso de Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas.  

Em dezembro de 2008, 18 alunos concluíram esta primeira etapa do projeto. 

Percebeu-se que os idosos ficaram empolgados com o uso da tecnologia e queriam 

aprender mais, então solicitaram à coordenação do curso e à direção da faculdade a 

continuidade das aulas.  

Visando aprimorar o aprendizado básico recebido até o momento e, tendo em vista 

os benefícios propiciados aos idosos, com o aprendizado de novas tecnologias e 

principalmente o relacionamento com pessoas da mesma faixa etária, foi autorizado que a 

turma continuasse por mais um semestre no projeto, fazendo um Curso Avançado de 

Informática.  

Em fevereiro de 2009, a FATEC de Presidente Prudente abriu uma nova turma com 

20 alunos e deu continuidade aos estudos da turma já existente. Tendo, portanto, uma 

turma de Informática Básica com 20 alunos e uma turma de Curso Avançado com os 18 

alunos que concluíram o curso básico em dezembro de 2008. A partir de 2009 a FATEC 

não contou mais com as parcerias e passou a custear, divulgar e administrar totalmente o 

projeto. 

 

3.2. A segunda fase do projeto 

Em junho de 2009, a primeira turma do projeto concluiu o módulo avançado do 

curso com 15 alunos e a segunda turma passou para o módulo avançado com 17 alunos. 

Devido à falta de professores com disponibilidade de horário, a FATEC de Presidente 

Prudente não teve como abrir uma nova turma de módulo básico, ficando neste semestre 

apenas com a turma do módulo avançado. 

Em fevereiro de 2010, o projeto abriu novamente as inscrições e devido à grande 

procura, passou a oferecer 30 vagas no curso básico, acompanhados de uma professora 

da área de Ciência da Computação e a partir de agora com três monitores do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas para sanar todas as dificuldades encontradas 

pelos idosos no decorrer das aulas.  

Atualmente, o Projeto FATEC Melhor Idade possui duas turmas em andamento. O 

curso básico com 27 alunos e o curso avançado com 25 alunos frequentando 

regularmente. Uma professora e quatro alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas estão atuando no curso, sendo que se observa um bom desempenho tanto 

desta equipe quanto dos alunos em termos de aproveitamento (frequência às aulas e 

aprendizagem dos conteúdos ministrados). 

Colloquium Exactarum, vol. 3, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 86

 

4. Metodologia 

Quanto aos materiais utilizados durante esta pesquisa, foram eles: livros, artigos 

científicos e sites oficiais para referenciar questões sobre os idosos no país e na região de 

Presidente Prudente, o projeto FATEC Melhor Idade foi utilizado como fonte de pesquisa 

para descrição do mesmo neste artigo, questionário sócio econômico para análise do 

público frequentador do Projeto FATEC Melhor Idade e as experiências relatadas pelos 

alunos, professores e coordenador do projeto integram o quadro de materiais utilizados na 

pesquisa. Foi utilizado também um computador com acesso a Internet e softwares para 

navegação na Internet, formatação de texto e tabulação de dados. 

Em relação à metodologia adotada para a execução deste trabalho, foi utilizada 

como procedimento técnico a pesquisa aplicada, pois se baseia em dados do projeto 

FATEC Melhor Idade, suficientemente constatados, inferindo uma verdade sobre a 

situação dos idosos como um todo na cidade de Presidente Prudente e preocupando-se 

com a descrição direta da realidade das aulas e público atendido pelo projeto. Para 

alcançar e expor os resultados do projeto foi aplicado um questionário sócio econômico, 

como foi dito anteriormente, para que os idosos atendidos pelo projeto relatassem a 

vivencia em relação ao projeto FATEC Melhor Idade. 

A forma de abordagem do tema em questão foi quantitativa, pois o resultado do 

questionário traduz em números as opiniões, informações sobre o projeto, experiências e 

expectativa dos alunos. 

Portanto, a pesquisa foi exploratória com o objetivo de externada neste artigo 

experiências práticas com o problema pesquisado. 

Com relação à metodologia adotada no projeto FATEC Melhor Idade, as aulas 

acontecem uma vez por semana, com carga horária total semestral de 60 horas e são 

inteiramente práticas em laboratório de informática da própria FATEC. Para auxiliar no 

processo de ensino/aprendizagem o professor e alunos monitores contam com a 

colaboração de estudantes do curso Tecnológico de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas da FATEC de Presidente Prudente. 

O projeto FATEC Melhor Idade tendo como objetivo a inclusão digital dos idosos e 

a socialização dos mesmos, tem abertura de inscrição semestralmente atendendo a cada 

semestre duas turmas. Existe, portanto, uma turma aprendendo a operar o computador, 

bem como utilizar softwares de formatação de Texto, manipulação de arquivos/pastas e 

utilização da Internet, e uma outra turma com conteúdos mais avançados como 

manipulação de imagens, apresentação de slides, utilização e gravação se for o caso de 
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CD, DVD, pendrive e câmeras fotográficas digitais, manuseio de antivírus, além de 

aprender a operar software de planilha eletrônica, de compactação de arquivo e utilizar 

redes sociais via Internet. 

Quando uma turma termina seu primeiro semestre vendo conteúdos mais básicos, 

ao iniciar o próximo semestre ela está automaticamente inserida na turma que aprenderá 

conteúdos mais avançados. Ao final de dois semestres tem-se a formatura de uma turma 

do projeto FATEC Melhor Idade.   

Os recursos necessários para a execução do projeto são laboratório de informática 

com acesso à internet e com os seguintes softwares instalados em todas as máquinas: 

sistema operacional Windows; aplicativos do pacote Microsoft Office: Word, Excel e 

Power Point; Antivírus Avast; Software de gravação de CD e DVD Nero Smart; Software 

de compactação de arquivos WinRar. 

 

5. Resultados e Discussão 

Os dados abaixo apresentados resultaram de aplicação de questionário aos alunos 

do Projeto FATEC Melhor Idade até o segundo semestre de 2011. A média de idade dos 

alunos que atualmente frequentam o curso é de 65 anos, sendo que o aluno mais velho 

tem 75 anos de idade.  

A pesquisa realizada com os participantes atuais do projeto indica que 20% dos 

idosos têm como grau de escolaridade curso superior completo; 14% superior incompleto; 

29% ensino médio completo; 6% ensino médio incompleto; 11% primeiro grau completo; 

17% primeiro grau incompleto e apenas 3% dos idosos têm Pós-Graduação. 

Com relação à faixa salarial, 23% dos idosos pesquisados recebem um salário 

mínimo mensal; 63% recebem de dois a cinco salários mínimos mensais; 11% recebem 

mais de cinco salários mínimos mensais e 3% não responderam a pergunta.  

Quando questionados em relação às suas moradias, 88% indicaram que moram 

em residência própria e apenas 9% em residências alugadas e 3% não responderam. 

Ainda em relação à moradia, 71% dos idosos indicaram que moram com outras pessoas, 

23% moram sozinhos e 6% não responderam a questão. Dos idosos que moram com 

outas pessoas, 40% indicaram que moram apenas com seu cônjuge; 12% moram com 

cônjuge e filhos; 4% moram com filhos; 8% moram com filhos e netos e 36% moram com 

todos os familiares (cônjuge, filhos, netos, sogro(a)).  

Outro item abordado na pesquisa foi em relação à utilização dos recursos 

tecnológicos no dia-a-dia dos idosos. Entre eles 80% possuem computadores em suas 

residências e 20% ainda não adquiriram um computador. Os idosos que não possuem 
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computador responderam que gostariam de comprá-lo e alegam motivos financeiros e 

falta de conhecimento para não terem adquirido um computador até o momento.  

 Além de computador e internet, os idosos indicaram que também fazem uso de 

outros recursos tecnológicos como celulares, caixa eletrônicos, pendrive e câmeras 

digitais. 

Na pesquisa, os idosos também responderam como ocupam o seu tempo livre: 

24% praticam algum tipo de atividade física (caminhada, hidroginástica, ginástica, pilates); 

15% leem livros, revistas e jornais; 14% realizam trabalhos manuais (artesanato, pintura, 

crochê); 11% dedicam o tempo livre a trabalhos voluntários realizados em igrejas, 

associações de bairro e entidades beneficentes; 8% dedicam o tempo livre a afazeres 

domésticos; 5% vão ao cinema e assistem TV; 4% preenchem o tempo livre com música 

(cantando em corais ou tocando instrumentos musicais). 

Os idosos também indicaram na pesquisa que a cidade de Presidente Prudente 

possui atividades voltadas para a terceira idade. Tais atividades são realizadas pelo 

Governo do Estado de São Paulo (por meio de projetos na FATEC e na UNESP), pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente por meio da SEMEPP (Secretaria Municipal 

de Esportes de Presidente Prudente) e do Centro Cultural Matarazzo, por Centros 

Paroquiais e por entidades privadas como a Instituição Toledo de Ensino, UNIMED, 

SESC, SESI, SENAC, Tênis Clube de Presidente Prudente e Grupo Athia.  Em relação às 

atividades desenvolvidas, os idosos indicaram que 29% são de lazer; 25% de cultura; 

23% de cidadania e 22% de educação. 

Na última parte da pesquisa, os idosos foram indagados sobre o grau de satisfação 

com o Projeto FATEC Melhor Idade. Em relação ao conteúdo abordado durante as aulas, 

a maioria respondeu que está satisfeita com o conteúdo visto durante o projeto. 

Na pesquisa, os idosos também apontaram os motivos que os levaram a buscar 

conhecimentos de informática no Projeto FATEC Melhor Idade. São eles: adquirir novos 

conhecimentos, socialização, preencher o tempo disponível. Além disso, indicaram o 

projeto como a única oportunidade de aprender informática de maneira gratuita na cidade 

de Presidente Prudente, até o momento.  

Todos os idosos indicaram que o projeto está atendendo suas expectativas. 

Quando questionados sobre o que mudou em suas vidas com o conhecimento adquirido 

no curso, eles ressaltam a comunicação com amigos e parentes pela internet, o aumento 

da confiança para lidar com novas tecnologias, a melhora no relacionamento com 

pessoas da mesma faixa etária (socialização), melhoria no desenvolvimento de atividades 

rotineiras que utilizam raciocínio ou memória, atualização e ampliação do conhecimento. 
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6. Conclusão 

Além do conhecimento adquirido nas aulas de informática, os idosos apontaram 

que o Projeto FATEC Melhor Idade provê a seus integrantes a integração social, inclusão, 

melhora no desenvolvimento de atividades que utilizam raciocínio e memória, 

relacionamento com as pessoas e lazer. 

Assim sendo, pode-se concluir que o Projeto FATEC Melhor Idade por meio do 

ensino de informática tem contribuído para a inclusão digital de idosos da cidade de 

Presidente Prudente, além de colaborar para a melhoria da qualidade de vida, por meio 

das atividades desenvolvidas. 
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23ª SEMANA DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - INFOESTE 2011 

  TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)
DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)

ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)
TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)

ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)
ALESSI, ROGERIO MARCUS (Professor - UNOESTE)

SIQUEIRA, ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE (Professor - UNOESTE)
SITOLINO, CLAUDIO LUIS (Professor - UNOESTE)

SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)
SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

CARRO, SILVIO ANTONIO (Professor - UNOESTE)
RIZO, EDUARDO HENRIQUE (Professor - UNOESTE)

ARAUJO FILHO, JAIR TAVARES DE (Professor - UNOESTE)
ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE)

A Faculdade de Informática de Pres. Prudente (FIPP), da Unoeste, realiza anualmente a Semana de
Computação e Informática da FIPP/Unoeste - INFOESTE, que na sua vigésima terceira edição, agrega cursos,
palestras, o 5 º Workshop sobre Educação em Computação e Informática da FIPP/Unoeste (WEI-FIPP), o 6º 
Webdesign FIPP Festival (WebFiF), a 7 ª Maratona de Programação da FIPP/Unoeste, a 7ª Festa Linux da
FIPP/Unoeste e o 18º Encontro de Alunos e Ex-alunos da FIPP/Unoeste. O evento, que é aberto a toda a
comunidade regional e de outros centros, procura congregar estudantes de graduação e pós-graduação, 
professores, pesquisadores, profissionais e demais interessados em informática, objetivando a difusão da
computação e informática e do seu bom uso, trazendo para o debate aberto temas importantes que indicam as
tendências tecnológicas e do mercado atual. Uma das preocupações da FIPP é manter o seu corpo docente
atualizado, visando dar o suporte necessário ao ensino das disciplinas oferecidas aos cursos de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Gestão da Tecnologia da Informação e Redes de
Computadores. É de interesse também, manter o seu corpo discente em contato com temas sempre atualizados
visando um aprendizado maior, bem como a complementação do mesmo por parte de seus alunos. . Promover 
cursos, visando a complementação e aprimoramento do conhecimento de docentes, discentes e demais
profissionais da área. Promover palestras, workshops e oficinas visando a atualização de profissionais da área e
alunos dos Cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em 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. . No evento de 2011, foram realizados 46 cursos com duração média de 4 horas cada curso,
totalizando 184 horas com total de vagas de 1427, 4 palestras com duração de 2 horas, além dos eventos
integrados: 5o. Workshop sobre Educação em Computação e Informática da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): 
duração de 8 horas, 7a. Festa de Instalação Linux da FIPP: duração de 10 horas, 7a. Maratona de Programação 
da FIPP: duração de 08 horas, 6o. WebFIF – Webdesign FIPP Festival e 18º Encontro de Alunos e Ex-alunos da 
FIPP/Unoeste: duração de 4 horas. 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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7ª MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE - UNOESTE 

  ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

RIZO, EDUARDO HENRIQUE (Professor - UNOESTE)
ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE)

CARRO, SILVIO ANTONIO (Professor - UNOESTE)
PAZOTI, MÁRIO AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

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 38 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. Para o próximo ano, continuaremos a utilizar 
um sistema automatizado para correção dos problemas (BOCA) e consequentemente oferecer o evento a um
número maior de equipes, servindo assim, como preparatória e seletiva de equipes/talentos para a Maratona de
Programação da Sociedade Brasileira de Computação. 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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8ª PARTICIPAÇÃO DA FIPP NA MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
COMPUTAÇÃO 

  ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)
ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE)

PAZOTI, MÁRIO AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

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 2010, mais de 22 mil estudantes de 2000 escolas de mais de 80 países competiram em regionais em
todo o planeta, e apenas 100 (cerca de 0.5%) participaram das Finais Mundiais do evento, em Orlando, Estados
Unidos. Seis times brasileiros estiveram presentes nas finais mundiais. Desde 2003 a FIPP vem participando
com times compostos pelos alunos com melhores resultados na OBI e Maratona de Programação da FIPP.
Estes times estão se apresentando em constante evolução com resultados expressivos se comparados aos 
resultados das competições anteriores, estimulando assim, a participação, treinamento e formação de novos
times cada vez mais competitivos para as próximas edições. Nos anos de 2007 e 2009 o time FIPP/UNOESTE,
composto por alunos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação conquistaram a 1ª colocação em
uma das sedes regionais classificando-se para a Final Nacional dentre os 50 melhores times do país.  
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A NOTA FISCAL ELETRÔNICA E O IMPACTO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

  FERREIRA, LINCOLN MENDONÇA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente,
com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de
serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente
(garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência
do fato gerador. Os principais objetivos para a Sociedade são: Redução do consumo de papel, com impacto
positivo em termos ecológicos; Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias; Padronização
dos relacionamentos eletrônicos entre empresas; Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na
prestação de serviços ligados a NF-e; Os principais benefícios para o Fisco são: Aumento na confiabilidade da
Nota Fiscal; Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercâmbio e compartilhamento
de informações entre os fiscos; Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela 
fiscalização de mercadorias em trânsito; Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação sem aumento de
carga tributária; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos, conforme os motivos expostos nos benefícios 
das empresas emitentes; Suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da
Receita Federal e demais Secretarias de Fazendas Estaduais. O principal objetivo desse trabalho visa
demonstrar que o processo de informatização forçado das micro e pequenas empresas apenas aumenta ao
buracratização dos processos administrativos adicionando assim mais um componente na vasta
multidiciplinaridade que o empresário deve dominar. As micro e pequenas empresas estão sendo forçadas ao
processo de informatização pelo fisco que impõe a eles a obrigatoriedade do uso da nota fiscal eletronica. Não
dispondo muitas vezes de um departamento de informática ou um profissional terceirizado, aumenta a
possibilidade do empresário perder do foco de seu negócio para atender as obrigações prevista em lei e se
adequar tecnologicamente perante o fisco. A utilização da NF-e eletrônica vem ao encontro a necessidade do 
fisco em melhorar sua atuação na fiscalização e cruzamentos de dados em tempo real visando diminuir a 
sonegação. Apesar das virtudes propagadas no âmbito empresarial devido a sua complexidade, a Nota fiscal
Eletrônica traz insegurança jurídica e fiscal para o empresário que está sujeito a complexidade das operações
fiscais potencioalizado pelo risco de falha da tecnologia.  
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AÇÃO EXTENSIVA: ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA BÁSICA PARA 
INTEGRANTES DA ENTIDADE AMOR É A RESPOSTA 

  FERREIRA JUNIOR, ED WILLIAM (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RIBEIRO, MARCO ANTÔNIO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

Nos bairros e comunidades, nos grupos de auto-ajuda e nos clubes, nas igrejas, nas associações culturais e
esportivas, nas instituições sociais e nas empresas, um número imenso de pessoas ajudam umas às outras e
ajudam a quem está em situação mais difícil. Ao doarem sua energia e sua generosidade, os voluntários estão 
respondendo a um impulso humano básico: o desejo de ajudar, de colaborar, de compartilhar alegrias, de aliviar
sofrimentos, de melhorar a qualidade da vida em comum. Compaixão e solidariedade, altruísmo e
responsabilidade são sentimentos profundamente humanos e são também virtudes cívicas. Ao nos
preocuparmos com a sorte dos outros, ao nos mobilizarmos por causas de interesse social e comunitário,
estabelecemos laços de solidariedade e confiança mútua que nos protegem em tempos de crise, que tornam a 
sociedade mais unida e fazem de cada um de nós um ser humano melhor. Pelos benefícios que traz para o
próprio voluntário, para as pessoas com quem o voluntário se relaciona, para a comunidade e a sociedade como
um todo, é que o voluntariado merece ser valorizado, apoiado, divulgado e fortalecido. O trabalho tem como
objetivo ofertar curso de Informática Básica para integrantes da Entidade Amor é a Resposta, assistidos por
acadêmicos dos cursos da Faculdade de Informática de Presidente Prudente da Unoeste, com propósitos de 
propiciar a inclusão social e digital dos participantes, motivando-os e aumentando sua auto-estima. Atividades 
práticas no laboratório de informática da universidade, para apresentação de conceitos básicos de informática,
tais como: dicas, orientações e suporte técnico para iniciantes em navegação (internet), cuidados básicos,
conhecendo e interagindo com o ambiente Windows, introdução as ferramentas Word, Power Point, Excel e
introdução à internet. O público atendido é muito especial. Isso faz com que tenhamos que ter estratégias 
diferentes de trabalho com cada uma delas. Desta forma, serão formadas turmas pequenas, com a participação
de um aluno por equipamento. Espera-se como benefício, um resultado satisfatório no ensino proposto. O 
crescente uso e a rápida evolução da informática, uma das áreas do conhecimento mais promissoras da
atualidade, é uma realidade irreversível. Faz-se necessário a divulgação para a comunidade em geral das
constantes inovações tecnológicas inerentes à área, principalmente para entidades com pouco acesso a
informação. Para o instrutor da atividade, incentivo para participações em atividades voluntárias e de inclusão
social como contribuição na formação geral e humana do alunado. .  
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ALGORITMOS PARA CONSTRUÇÃO DE PANORAMA DE IMAGENS 360 E VISUALIZAÇÃO 

  HIRAGA, ALAN KAZUO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE) 

Imagens panorâmicas 360 retratam uma paisagem ou local com um maior ângulo de visão, ela pode ser obtida
por meio de câmeras e lentes especiais, ou utilizando softwares para fazer a mosaicagem de imagens. São
construídas desde 1839, onde as imagens eram obtidas em torno de um eixo e depois recortadas e coladas
para a formação do panorama. A construção desse tipo de panorama possibilita a construção de cenários de
jogos, a visualização de um ambiente, além de uma análise mais detalhada de um local. O objetivo deste 
trabalho é desenvolver um algoritmo para a construção de panoramas 360 de imagens, investigar a origem e as
técnicas para corrigir os efeitos causados pelas distorções na junção de imagens, bem como implementar 
soluções para minimizar estes problemas, além de gerar um panorama onde não seja possível identificar as
junções. Para a realização dos experimentos foram utilizadas imagens de resolução de 3.1 Mega Pixel
(2144x1424) obtidas a partir de uma câmara Nikon D300S. A captura das imagens foi realizada ao redor de um
eixo utilizando um tripé para a câmara, onde as imagens tiveram uma sobreposição mínima de 30%. O algoritmo
foi construído utilizando a linguagem C++ juntamente com a biblioteca de visão computacional OpenCV. Para a 
extração dos pontos chave e correlação entre os pontos homólogos das imagens foram utilizados os algoritmos
SIFT e RANSAC. Para minimizar a distorção foi construída uma projeção de cada imagem para dentro de um
cilindro, nas junções foi aplicado um algoritmo de Blend para suavizar a sobreposição. Por meio da metodologia
aplicada foi possível construir um panorama 360 com uma menor distorção onde não é possível identificar as
junções das imagens, dando a impressão de ser uma única foto. Também foi construída uma aplicação na 
linguagem C# para a visualização do panorama 360. A construção de panoramas 360 sem a preocupação com
distorções, causa deformações que são propagadas nas junções de imagens. Sendo assim quanto maior o
número de imagens, maior será a deformação do panorama. Neste trabalho foram implementadas as projeções
cilíndrica, barrel e esférica. A projeção cilíndrica propiciou melhores resultados se comparada com as outras
duas projeções investigadas neste trabalho.  
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ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

  FERREIRA JUNIOR, ED WILLIAM (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FABRIN, ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO (Professor - UNOESTE) 

O mundo moderno e globalizado faz com que as organizações busquem o mais alto nível de competitividade,
portanto, encontram essa vantagem por meio da mais alta tecnologia. Com o constante avanço tecnológico, faz-
se necessário um grande investimento na segurança da informação, algo que muitas empresas ainda
consideram um desperdício de recursos, porém, com os ataques a essas organizações cada vez mais
elaborados, é necessária uma maior preocupação com questões de segurança dessas informações. Um meio
de conseguir essa segurança é utilizando um IDS. O IDS(Intrusion Detection System) permite que as
organizações protejam seus sistemas de ameaças que chegam com o grande aumento da conectividade e a
grande dependência dos sistemas. Devido o nível e natureza das ameaças, a questão para os profissionais não
é se devem ou não utilizar um sistema de detecção de intrusão, mas sim quais as características e capacidades
de detecção de intrusão devem ser usadas. Outro ponto importante é que a política de segurança tem um papel
fundamental quando a organização trabalha com um IDS, a documentação dos procedimentos a serem
adotados quando um ataque acontece é essencial. Detalhes como a quem se devem reportar o incidente e o 
que fazer com as informações obtidas pelo IDS devem constar no procedimento da organização. . Levando em
conta esse cenário atual, o objetivo da pesquisa é comparar e desenvolver uma ferramenta que identifique
ataques realizados a um computador ou rede de modo que os resultados obtidos possam ser utilizados na
proteção da informação. Para que isso seja possível, a metodologia utilizada será a de pesquisas e
comparações sobre os diferentes tipos de IDS, suas características, funcionalidades, levantamento sobre os 
diferentes tipos de ataques que podem ser realizados e como os IDS previnem ou evitam tais situações de
vulnerabilidades, testes em IDS, simulando ataques e comparaando os resultados obtidos e por fim a
implementação de um IDS. Os materiais utilizados são softwares específicos para a simulação e identificação de
ataques realizados a um sistema. . Os materiais utilizados são softwares específicos para a simulação e
identificação de ataques realizados a um sistema. Portanto, com a implementação do IDS proposto, será 
possível observar suas vantagens e desvantagens frente aos comumente utilizados, a saber, OSSEC, Swatch,
Portsentry, NFR, Real Secure e Snort. Além disso, a contribuição deste trabalho será proporcionar o maior
aprofundamento das políticas de segurança corporativas envolvendo o uso de IDS.  
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE UMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

  SOUZA, BRUNA MENEZES VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FERREIRA JUNIOR, ED WILLIAM (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

RIBEIRO, MARCO ANTÔNIO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, RODRIGO GRASSI PEIXOTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

YASUMARO, MURILO PINTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

A B.E.M.M. Soft Corporation é uma empresa que nasceu de projeto acadêmico de alunos do curso de
Bacharelado em Ciência da Computação da FIPP-UNOESTE, durante a disciplina de Empreendedorismo I e
Empreendendorismo II que foi cursada pelos sócios no segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de 2011.
A empresa desenvolve jogos que utilizam rede local, Internet ou Intranet. O objetico da empresa é proporcionar 
entretenimento na área de jogos agradando seu publico alvo (jovens e adultos), tendo posteriormente um
retorno sustentável para a empresa; Conquistar 15% a 20% do mercado de games na região do Estado de São
Paulo e futuramente a nível Nacional e Mundial; Ter sua sede própria e conquistar novos mercados (sem
diversificar sua linha de produtos para não perder o foco), abrir filiais e até mesmo disponibilizar o
desenvolvimento e a venda de produtos para outros tipos de Consoles. . As estratégias e diretrizes a serem 
seguidas pela empresa foram elaboradas com base no perfil dos clientes, nos pontos fortes e fracos da
concorrência, nas ameaças e nas oportunidades do próprio mercado de atuação. Essas estratégias serão
essenciais na conquista do segmento para o qual o negócio está direcionado e na divulgação do produto
oferecido. Algumas estratégias para a fácil aceitação do produto no mercado são: preço competitivo, distribuição
pela internet, promoção e publicidade, melhor relacionamentos com os clientes. De acordo com a pesquisa de
mercado realizada, foi projetada uma média de vendas mensais em torno de R$ 150 mil, o que representa 10%
do mercado de jogos da região a ser atendida pela empresa (R$ 200 mil mensais), sendo que a lucratividade 
média do setor atinge 15% a 20%. A composição das vendas será de 30% à vista e 70% com 30 dias de prazo
para pagamento pelos distribuidores. Conforme a projeção de vendas e a composição dos custos da empresa, o
produto proporcionará não só a cobertura de todos os custos, bem como um bom retorno financeiro para a
empresa, o que pode ser comprovado na Projeção dos Resultados e na Análise de Investimento realizada no
Plano Financeiro. O Ponto de Equilíbrio foi calculado em 2.000 unidades o que representa um faturamento de
R$ 10.000,00. O tempo estimado em que a empresa irá recuperar o investimento inicial (payback) será de um
ano.  
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APLICATIVOS PARA SMARTPHONES E TABLETS: UM MERCADO EM POTENCIAL 

  MONTE, RAFAEL SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, RAFAEL TADIOTO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

O mercado de Smartphones e Tablets é o mercado que mais cresce na área de tecnologia da informação.
Muitas pessoas já estão trocando seus PCs pelos portáteis pela inovação desse tipo de produto, porque tudo
que é tendência de mercado chama a atenção dos consumidores. É notório também, que a tecnologia caminha 
velozmente, e a sociedade busca cada vez mais, soluções que pode ser utilizadas a qualquer momento e lugar,
sem a dependência exclusiva de um computador. Assim, precisam de todas as praticidades que a tecnologia 
pode oferecer em suas mãos em um único aparelho. Em conjunto com a disciplina de Computadores e
Sociedade do curso de Sistemas de Informação da FIPP/Unoeste, o trabalho tem como objetivo apresentar
formas simples de obter lucro com o desenvolvimento de aplicativos para Tablets e Smartphones. Além de ser
muito rentável, essa alternativa tem um baixo investimento inicial. Esse mercado vem crescendo em uma
velocidade surpreendente. Já existem empresas especializadas na criação desses aplicativos para uso
comercial que estão obtendo muito lucro. Porém, não é somente sendo funcionário dessas empresas que se
pode ganhar dinheiro criando aplicativos. Muitos desenvolvedores começam a fazer aplicativos por diversão e
os disponibilizam nas lojas virtuais especializadas, vendo o sucesso desses aplicativos eles começam a
desenvolver profissionalmente. Existem casos que, com aplicativos muito simples tais como “jogo da forca” ou
“truco”, o desenvolvedor fatura altos valores por aplicativo. Mas essa não é a única forma de obter lucro com 
esse mercado. É possível desenvolver e disponibilizar gratuitamente esses aplicativos. Caso este aplicativo tiver
uma grande quantidade de downloads poderá chamar a atenção de grandes empresas interessadas em realizar
parcerias. Portanto, conclui-se que esse é um mercado promissor que crescerá cada vez mais. Um profissional
com boa formação, empreendedor e com idéias criativas terá inúmeras oportunidades no segmento de portáteis. 
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CIRCUITO MICROCONTROLADO PARA APLICAÇÃO EM FUTEBOL DE ROBÔS 

  BARBOSA, VICTOR HUGO BERTOLINO DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CABRAL, FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE (Professor - UNOESTE) 

Estudos realizados no Japão e EUA apontam que, nas próximas décadas, a robótica deve ser uma das dez
linhas de pesquisa de maior produção científica no mundo. As competições de robótica são um importante
campo de estudo acadêmico desta área, pois estimulam a pesquisa e o desenvolvimento de robôs a partir de
um problema prático a ser solucionado. O futebol de robôs reúne grande parte dos desafios presentes em
problemas eminentemente do mundo real, tais como navegação em ambientes dinâmicos e monitoramento 
ambiental. Dessa forma, essa atividade envolve aspectos de extrema complexidade sob a ótica da ciência
robótica e configura-se num laboratório para ensino e pesquisa dos diversos conceitos utilizados, cujo
conhecimento pode posteriormente ser aplicado em outras atividades práticas. O objetivo deste trabalho é
desenvolver um circuito de controle para ser utilizado em jogadores de um time de futebol de robôs. O
componente central é um microcontrolador que executará um software residente para receber as informações 
do computador de controle e então gerenciar os motores de movimentação do jogador. O desenvolvimento dos
circuitos de acionamento dos motores e alimentação elétrica também faz parte do escopo deste trabalho. Foram
comparados microcontroladores de algumas famílias e o escolhido foi o PIC16F628A, pois seus recursos são
suficientes para atender a demanda do projeto, além da facilidade em se encontrar materiais para o estudo e o
fácil acesso para a compra. As linguagens de programação estudadas foram a Linguagem C e Assembly, sendo
que a escolha para utilização no projeto recaiu sobre a primeira, pois permite um bom tempo de execução para
a aplicação do trabalho e permite utilizar as facilidades inerentes a essa linguagem. Uma vez com o 
microcontrolador e linguagem de programação definidos, pôde-se então desenvolver os testes de recepção e 
envio de informações pelo microcontrolador. Para a confecção do programa do microcontrolador foi utilizada a
ferramenta de desenvolvimento PICC e para a gravação no componente, o IC-PROG. O hardware de gravação 
teve de ser construído, sendo conectado à porta serial do computador. Uma vez com o programa instalado no
microcontrolador, pôde se passar aos testes de transmissão e recepção de dados. Para isso foi necessário 
construir um circuito de interface que permite a conexão do microcontrolador à porta serial do computador. Os
resultados obtidos foram bastante promissores e indicam que a escolha do PIC e linguagem de programação C
foram as mais corretas, considerando a aplicação no qual será utilizado. O trabalho de pesquisa deste projeto
terá continuidade, sendo as próximas etapas a escolha dos motores, desenvolvimento dos circuitos de controle
e de alimentação elétrica. Este trabalho interage com outros trabalhos de pesquisa, os quais fazem parte de um
projeto de maior abrangência, cujo objetivo final é ter um time de futebol de robôs completamente operacional
segundo as regras das competições oficiais.  
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CONTROLE DE DISPOSITIVOS A PARTIR DA ANÁLISE DE IMAGENS 

  MASUTANI, VICTOR HUGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ARTERO, ALMIR OLIVETTE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP) 

ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE) 

A maneira de interação entre as pessoas e os computadores não tem se alterado muito desde o surgimento do
mouse. entretanto, novas formas de interfaceamento com o computador são de grande importância e podem ser
muito úteis para uma interação mais intuitiva. O objetivo deste trabalho é investigar uma nova interface homem-
computador, que utilizando imagens capturadas por uma webcam, de baixo custo, realiza o reconhecimento de 
cores nas imagens para interpretar os movimentos feitos pelo usuário e, então, controlar as aplicações no
ambiente gráfico do sistema operacional. O algoritmo proposto realiza a captura das imagens em uma taxa de
15 quadros/segundo em média. Em seguida, as imagens são convertidas de RGB para HSV, afim de reduzir o
erro no reconhecimento das cores devido a iluminação. No próximo passo, são identificados os pixels que
possuem cores similares ao alvo desejado (um objeto colorido usado pelo usuário, como uma caneta). Na etapa 
seguinte, é realizado um tratamento para a retirada de ruídos (pixels isolados), sendo aplicadas operações de
Erosão e Fechamento da Morfologia Matemática. Na sequência, os pixels são rotulados, de modo a identificar 
os objetos na cena (determinação dos elementos conexos). Nesta etapa, é identificado o alvo desejado, o que é
feito a partir de uma análise de transições de cenas, para que objetos com a mesma cor presentes na cena não
sejam confundidos com o alvo. Por fim, os deslocamentos do alvo são tratados como movimentos do mouse.
Para a realização dos testes realizados até o momento foi utilizada uma webcam de notebook que captura
quadros com a resolução de 640x480 pixels. Com o uso deste algoritmo, foi possível o controle do computador 
utilizando diversos objetos como alvos, tais como canetas, papéis coloridos e tecidos. Os resultados obtidos
neste trabalho mostraram que, mesmo usando uma simples webcam, é possível interagir com o computador de
uma forma bem mais intuitiva, além disso, o baixo custo deste equipamento torna possível a sua aplicação nas
mais diversas situações.  
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CRM - GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

  SILVA, FRANCIELY APARECIDA VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RAMOS, KELLEN DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LIBERATI, MARIA JOSÉ CREPALDI GANANCIO (Professor - UNOESTE)

O CRM é a sigla de Customer Relalationship Management, cuja tradução nada mais é do que gerência ou
gestão do relacionamento com o cliente. Um dos objetivos deste trabalho é tratar sobre um conteúdo trabalhado
na disciplina de Gestão da Informação e de Sistemas de Informação (GISI), do curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação. Sendo que o objetivo do CRM, é de fidelizar clientes, que é buscar a satisfação total do
cliente, antever necessidades e desejos, ser tratado com dignidade e respeito, oferecendo produtos adequados 
ao cliente. Isso é feito através do entendimento das necessidades e expetativas do cliente, baseado logicamente
nas informações colhidas. Assim buscando despertar a curiosidade do estudante para buscar mais e aprender
ainda mais sobre este importante conteúdo. O trabalho foi feito através de estudos de casos, pesquisamos
sobre o assunto que será abordado, no livro Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial,
escrito por: Ralph M. Stair e George W. Reynolds. Enfatizaremos a importância que um Sistema do tipo CRM
traz para a empresa, pois beneficia praticamente todos os departamentos de uma empresa, como: Vendas e
Suporte; Finanças; Previsões; Recursos Humanos; Produção; Logística e inúmeros outros setores. Em
conclusão, as situações expostas demonstram que a aplicação de uma metodologia do tipo CRM permite obter
resultados rápidos, através da seleção das oportunidades que exijam menores investimentos, tenham menores
prazos de implementação e em simultâneo gerem resultados mais rapidamente.  
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DESENVOLVIMENTO DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 
UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE REDE ZIGBEE 

  FEITOSA JR, PAULO CESAR ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE) 

O HMS (House Management System) é um sistema para automação residencial, cujo objetivo principal é
integrar dispositivos de tecnologias distintas. Ele é composto pelos componentes MHC (Mobile House
Controller), HCC (House Control Center), HS (House Server) e DC (Device Controller) cada um com uma função
específica. Apesar da arquitetura e os protocolos funcionarem corretamente, integrar um dispositivo específico 
ainda é uma tarefa complexa, pois é necessário que o dispositivo implemente o protocolo de comunicação do
HMS. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um controlador de dispositivos (Device Controller)
que utilize a tecnologia ZigBee para manipular dispositivos reais de uma residência. Como o HMS prevê
somente a comunicação utilizando redes Wi-Fi, também está sendo desenvolvido um novo componente para o
HMS chamado de NC (Network Controller), que é responsável por criar uma camada de abstração de software 
para permitir que o HMS possa comunicar-se com dispositivos conectados em redes distintas. A princípio,
somente serão suportadas as tecnologias Wi-Fi e Zigbee. Entretanto, a inclusão do NC facilitará o suporte a
novas tecnologias de rede. A arquitetura atual do HMS dificulta a integração de dispositivos já existentes no
mercado, pois para que esses dispositivos possam integrar-se ao HMS, seria necessário que algum 
desenvolvedor implementasse o protocolo de comunicação do HMS no dispositivo. Por razões mercadológicas,
uma empresa dificilmente implementaria o protocolo do HMS em seu dispositivo, considerando que o HMS é
utilizado somente para pesquisa. Para solucionar esse problema, algumas modificações na arquitetura do HMS 
foram definidas. A principal delas foi facilitar a inclusão de dispositivos que utilizam tecnologias distintas pela
implementação de plug-ins. Os plug-ins fazem a “tradução” das mensagens de um dispositivo específico para as
mensagens do HS. Como cada dispositivo pode utilizar uma tecnologia de rede distinta, também houve a
necessidade de implementação do NC. Desta forma, um desenvolvedor poderá adequar o sistema para que
funcione com diferentes tipos de DCs, de diferentes tecnologias. A tecnologia XMLRPC foi utilizada para a 
comunicação entre o NC, HS e plug-ins. Adicionalmente aos DCs atuais que comunicam-se com o HS utilizado 
a tecnologia Wi-Fi, O desenvolvimento de um controlador de dispositivos utilizando a tecnologia ZigBee servirá
para verificar a viabilidade do novo modelo, bem como do HMS em si.  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA PROCESSAMENTO ANALÍTICO ONLINE 

  TUMITAN, DIEGO COSTA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ZAUPA, AGLAE PEREIRA (Professor - UNOESTE) 

Business Intelligence (BI) é um termo que define um conjunto de tecnologias que trabalham para atingir um
objetivo final, a informação para ser analisada. O processo de BI baseia-se na transformação de dados em 
informações, depois em decisões e finalmente em ações. As empresas possuem muitos dados, sendo eles
provenientes de seus sistemas transacionais, planilhas de controle, arquivos, entre outros. A análise manual 
desses dados torna-se impossível. Nesse contexto, ferramentas para processamento analítico online
proporcionam aos analistas de negócios e gerentes um acesso a esses dados de maneira interativa, no qual o
tomador de decisões terá toda estrutura necessária para desenvolver sua analise de dados através de uma
interface intuitiva e de boa usabilidade. O propósito deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que seja
capaz de extrair dados de um Data Warehouse e organizá-los em cubos, sob a perspectiva multidimensional. 
Após a extração, esta ferramenta possibilitará o processamento analítico online (OLAP) do cubo com as
informações agregadas, permitindo consultas com desempenho superior ao que seria obtido pela execução da
consulta sobre a base de dados operacional e também executando as operações básicas de drill down, roll up,
slice e dice. Todos os componentes fundamentais do Microsoft SQL Server – Analysis Services para a criação 
de um cubo multidimensional foram criados através da ferramenta, utilizando uma biblioteca de classes 
denominada Analysis Management Objects (AMO). A ferramenta permite que o DW utilizado seja selecionado,
bem como seus fatos, dimensões e medidas. Após isso, a ferramenta permite que o cubo criado seja explorado 
por uma tabela dinâmica. As consultas sobre o cubo são feitas utilizando Multidimensional Expressions (MDX)
que possibilita a realização das operações básicas OLAP. Para a eficiência do trabalho optou-se por vários 
métodos de obtenção de dados, que são: pesquisa bibliográfica, observação sistemática, estudo de caso. Sendo
de caráter formulador, descritivo ou exploratório. Uma base de dados multidimensional do Analysis Services com
seus componentes foi criada a partir da ferramenta desenvolvida. Após a criação da base de dados com seu 
respectivo cubo, seus dados podem ser visualizados na tabela dinâmica desenvolvida, onde as operações
OLAP são aplicadas. A ferramenta também possibilita criar gráficos a partir dos dados visualizados. Este
trabalho apresenta uma alternativa para a criação de ferramentas OLAP com restrições de acesso ou limitação
de funcionalidades de acordo com as necessidades de um analista de negócio, no qual este pode criar seu cubo
multidimensional de maneira personalizada e explorá-lo de maneira rápida e fácil.  
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DETECÇÃO DE FACES HUMANAS EM IMAGENS DIGITAIS USANDO OPENCV 

  GOHARA, ANDERSON AKIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE) 

Uma das principais áreas de desenvolvimento do domínio da Visão Computacional é a da detecção de faces em
imagens. Nas últimas três décadas, a investigação dedicada à Visão Computacional tem procurado reproduzir 
computacionalmente algumas das funcionalidades mais interessantes do sistema de visão humano. Por
exemplo, considerando imagens de faces, são inúmeras as metodologias computacionais existentes para o
reconhecimento de faces, a extração de informação facial, a análise de expressões faciais e a reconstrução de
faces, sendo a detecção de faces o primeiro passo para o processamento automático de uma face em uma
imagem digital. A detecção de faces é útil na preservação da identidades de pessoas nas fotos, sendo muito 
utilizado em serviços como o Google Street View, no qual há uma enorme quantidade de fotos as quais muitas
vezes contém pessoas. Dada uma imagem, o objetivo da detecção de face é segmentar todas as regiões da
imagem que contém uma face, independente de sua posição, orientação e condições de iluminação. Essa tarefa
não é fácil, pois, as faces apresentam uma grande variação em tamanho, cor e textura. Além disso, a face pode
conter óculos, cabelo, bigode e barba, ou estar parcialmente sobreposta, entre outros problemas. Os métodos
de Detecção de Faces podem ser classificados em quatro categorias: 1) Métodos baseados em conhecimento;
2) Técnicas baseadas em características invariantes; 3) Métodos baseados na comparação de templates; 4) 
Métodos baseados na aparência. O objetivo da pesquisa é fazer uma investigação na literatura a respeito das
técnicas e algoritmos mais utilizados para a detecção de faces de pessoas em uma imagem digital e dentre as
metodologias encontradas, escolher uma que seja mais condizente para a detecção de faces de pessoas e a
localização da região do rosto dessas pessoas em uma imagem contendo uma ou várias faces. Em seguida é
feita a implementação de uma aplicação usando visão computacional para realizar a detecção de faces de forma 
automática em imagens. Dada uma imagem bidimensional arbitrária, o objetivo é determinar a existência ou não
de uma ou mais faces nesta imagem. Em caso positivo, retornar a localização e a área de cada face.
Inicialmente foi feito um levantamento amplo na literatura para obtenção de conhecimentos a respeito das
técnicas e metodologias empregadas para a detecção de faces humanas em imagens digitais. Foram utilizados
os recursos da biblioteca para Visão Computacional OpenCV para o desenvolvimento de uma aplicação para 
detecção de uma ou mais faces humanas em imagens, com resultados muito bons. Alguns experimentos foram
realizados com a aplicação desenvolvida conseguindo-se bons resultados para os casos de imagens contendo
rostos frontais, o que ainda não foi possível para boa parte de imagens com rostos um pouco virados para o
lado.  
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DETECÇÃO DE FADIGA DE CONDUTORES DE VEÍCULOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

  DELGADO, JONATHAN RODELLA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE) 

Com a crescente necessidade de segurança, o processo de identificação pessoal é cada vez mais exigido. A 
extração de características faciais é um passo importante quando se lida com interpretação visual automatizada
no reconhecimento de faces humanas. Dentre as características faciais, os olhos são partes importantes no
processo de reconhecimento, pois determinam o início da busca por outras características relevantes. As
aplicações são amplas, sendo as mais conhecidas à identificação pessoal, a identificação criminal e os sistemas
de segurança. Este trabalho está pautado em sistemas de segurança vinculados à sonolência de motoristas ao
dirigirem veículos, tendo como base as estatísticas sobre os acidentes de trânsito, onde é possível notar que
uma boa parte deles ocorre devido à sonolência do condutor do veículo. Como o condutor, em geral, não tem 
condições de avaliar se está em plena capacidade de dirigir, surge a necessidade de avaliar se o mesmo está
em condições de continuar dirigindo, ou seja, utilizar um sistema para monitorá-lo de uma maneira não-invasiva 
e com um custo relativamente baixo por usar um dispositivo próprio que não necessite a instalação prévia no
automóvel. Para isso, a proposta é utilizar um smartphone com um sistema que possa fazer essa avaliação em
tempo real, de forma a alertar o motorista caso ele não esteja em condições de continuar o percurso. O objetivo
é criar um sistema que alerte o motorista em situações como esta, para que ele não durma ao volante e cause
algum acidente. Isso é feito empregando técnicas de reconhecimento facial para detectar os olhos do condutor, 
observando se o olho está aberto. Dessa maneira, é possível determinar se o condutor está apto a continuar
dirigindo ou não, e caso não esteja, o sistema disparará alarmes que servirão tanto para alertar como para
despertá-lo, caso esteja cochilando por exemplo. O material utilizado para o desenvolvimento do aplicativo é um
dispositivo celular do tipo smartphone que tenha a capacidade de capturar e processar imagens em tempo real e
que disponha de tecnologias que suporte o desenvolvimento do mesmo. Para isso são necessários estudos de 
viabilidade para definição de sistemas operacionais e de linguagens de programação adequadas para a sua
implementação. Os sistemas de reconhecimento automático e identificação pessoal são cada vez mais
necessários. Embora esta solução para detecção de sonolência ainda não esteja amadurecida aponto de se
tornar um produto comercial, é considerado um grande avanço em pesquisas deste seguimento, principalmente
utilizando-se de dispositivos móveis onde não há necessidade de equipamentos custosos para utilização do
aplicativo.  
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE UMA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA ÁREA 
DE MANUFATURA E TRANSPORTE 

  SIMON, THIAGO TEIXEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TORRECILHA, MARCOS VINÍCIUS BONANCIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

A Solution Implements é resultado de um atividade de ensino que estudo a possibilidade de abertura de uma
empresa na área de Tecnologia da Informação, a SIOtimiza. Este projeto acadêmico surgiu da ideia de alunos
de Sistemas de Informação da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, durante a disciplina de 
Empreendedorismo que foi cursada no segundo semestre de 2010. A empresa terá seu foco na produção de
softwares para otimização dos processos de indústrias de manufatura e transporte, com recursos tecnológicos
inovadores, que se diferencia das soluções atualmente utilizadas, tanto em relação à produtividade quanto a
minimização de esforços duplicados. Os produtos serão desenvolvidos com tecnologia gerada ou compilada
pela própria empresa. Também presta serviços de consultoria e desenvolvimento de sistemas sob encomenda. 
O objetivo da atividade de ensino é estudar a vibilidade para constituição de uma empresa desenvolvedora de
softwares para otimização dos processos de indústrias de manufatura e transporte. O público-alvo é constituído 
por indústrias, mas atingirá também pequenas e médias empresas que se preocupam com seus processos
produtivos e organizacionais. Após estudos técnicos, a empresa lançará um sistema inovador para a
centralização de funções no início das operações, além de visar a redução do custo operacional, permitindo que
a gerência adquira experiência de gestão e se prepare para o crescimento da empresa. As pesquisas de
mercado demonstraram que os produtos oferecidos não satisfazem integralmente as necessidades das 
empresas, principalmente no meio relacionado ao transporte. Além disso, existe uma grande demanda
reprimida, já que parte desta clientela não é atingida pela oferta de produtos existente. Assim as análises
demonstraram que o público alvo é composto por cerca de 30 mil empresas no Brasil, representando uma
grande mercado para atuação para a SIOtimiza. Foi projetada uma média de vendas mensais em torno de R$
24 mil, sendo que a lucratividade média do setor atinge 15 a 20%. Conforme a projeção de vendas e a
composição dos custos da SIOtimiza, o produto proporcionará não só a cobertura de todos os custos, bem como
um bom retorno financeiro para a empresa. O Ponto de Equilíbrio anual foi calculado em 300 unidades e a SI irá
recuperar o investimento inicial (payback) em 10 meses.Conclui-se com base nos estudos técnicos, de mercado 
e no planejamento financeiro que existe um excelente mercado e com perspectivas de altos retornos para a
SIOtimiza. Além disso, o SIOtimiza espera como resultados principalmente a satisfação do cliente ao 
sistematizar e agilizar seus processos de manufatura e transporte. .  
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ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE EM EMPRESAS DE PEQUENO E 
MÉDIO PORTE. 

  JUSTINO, CAIO CÉSAR VANCELI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)

Business Intelligence (BI) é um termo de gerenciamento de negócios que se refere as aplicações e tecnologias 
empregadas para coletar, fornecer acesso e analisar dados e informações sobre as operações das empresas.
Os sistemas de BI permitem que as empresas obtenham um conhecimento mais abrangente sobre os fatores
que afetam os seus negócios, tais como métricas de vendas, produção, operações internas. Utilizando sistemas
de BI é possível gerar de relatórios com maior desempenho e precisão, fornecer parâmetros importantes para
tomadas de decisão e economizar tempo e recursos. Consequentemente processos mais eficientes e 
econômicos podem ser definidos. . O objetivo deste trabalho é desenvolver um software para facilitar criação
Datawarehouses e Datamarts a partir das bases de dados das empresas, visando facilitar também a criação
projetos de BI em instituições de pequeno e médio porte. Datawarehouse e Datamarts são componentes de um
sistema de BI que são utilizados para agrupar dados de forma a facilitar o cruzamento dos mesmos. Esses
componentes podem ser utilizados por programas geradores de relatórios para apresentar informações
qualitativas, importantes para a tomada de decisões inteligentes nas companhias. O software em questão
encontra-se em fase final de desenvolvimento. Atualmente ele já cria os Datawarehouses e Datamarts a partir 
de bases de dados SQL Server. Os Datamarts criados são armazenados em bases de dados SQL Server ou MS
Excel. Ambas fontes de dados podem ser utilizadas pelo Qlik View, que é um software de geração de relatórios
inteligentes amplamente conhecido. Para que o software possa ser utilizado em sistemas que utilizam bases de
dados diferentes de SQL Server, pretende-se implementar a extração a partir de bases de dados MS EXCEL,
Firebird, Postgree SQL, possibilitando a criação de Datawarehouses e Datamarts a partir de fontes de dados 
simultâneas. . Uma grande dificuldade enfrentada pelas empresas de pequeno e médio porte é o alto custo de
implantação de um projeto de BI. Normalmente é necessário investir em consultoria, hardware, software e
treinamento, tornando a utilização de BI inviável para tais empresas. O software em questão facilita a
implantação de projetos de BI, pois fornece do dados necessários aos geradores de relatórios mais conhecidos
no mercado. . O software desenvolvido realmente facilita a criação de Datawarehouse e Datamarts. No entanto, 
não é possível afirmar que ele facilita a criação de projetos de BI, pois essa tarefa ainda depende muito da
experiência do profissional e do conhecimento do negócio. Contudo, se considerarmos a grande quantidade de 
sistemas de informação de pequeno porte que fornecem apenas relatórios quantitativos, o software em questão
pode realmente auxiliar desenvolvedores experientes na criação de projetos de BI para resolver problemas
específicos. .  
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ESTUDO DE PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA APLICAÇÃO 
EM FUTEBOL DE ROBÔS. 

  NASCIMENTO, ANTONIO CARLOS PAES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CABRAL, FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE (Professor - UNOESTE) 

As competições de robótica são um importante campo de estudo acadêmico, pois estimulam a pesquisa e o
desenvolvimento de robôs a partir de um problema prático a ser solucionado. A principal competição mundial de 
robótica autônoma é administrada pela Robocup Federation, uma organização sediada na Suíça. A Robocup
contempla diversas categorias em que robôs autônomos podem trabalhar em equipe para resolver desafios, tais
como futebol de robôs e resgate de vítimas de acidentes, dentre outros. Nessas competições oficiais há 2
categorias de jogos de futebol: uma completamente autônoma, na qual todo o controle e tomada de decisão está
inserida no próprio jogador, em geral na forma humanoide, e outra na qual os robôs são controlados por um
computador central, que envia informações para os jogadores em função de imagens do campo de jogo. O
objetivo deste trabalho portanto é estudar os protocolos de comunicação que podem ser utilizados para a 
aplicação em futebol de robôs desta 2ª categoria de jogo, com a finalidade de enviar as informações do
computador central para os jogadores. A comunicação será realizada por meio de sinais de radiofrequência
(sem fio, wireless) e, portanto, também se faz necessário o estudo da faixa de frequência a ser utilizada, bem
como a possibilidade de ocorrência de interferências externas e como contorná-las. Foram comparados vários 
protocolos de comunicação e os que mais se mostraram viáveis para a aplicação deste projeto foram o I2C e o 
RS-232, sendo este último o escolhido em função da facilidade de implementação e por atender as demandas
da aplicação a qual será destinado. Uma vez com o protocolo definido, um estudo mais detalhado do RS-232 
teve de ser realizado. Para compreender seu funcionamento, foi necessária a interligação de dois computadores
através de um cabo de comunicação serial apropriado. Inicialmente utilizou-se o RS232 Hex Com Tool, um 
software que permite monitorar a comunicação de computadores pela interface serial. Com os testes iniciais 
realizados, pode-se então passar ao desenvolvimento de um software próprio. A linguagem escolhida para
implementação deste software foi Java, pois há possibilidade de se utilizar bibliotecas (APIs) da Sun
Microsystems, desenvolvedora da linguagem. Os resultados obtidos foram bastante promissores e indicam que
a escolha do RS-232 foi a mais correta, inclusive posteriormente se pode constatar que esse é o principal
protocolo utilizado por equipes em futebol de robôs. O trabalho de pesquisa deste projeto terá continuidade,
sendo as próximas etapas a substituição da comunicação serial que foi realizada por cabos por uma
comunicação sem fio (wireless), permitindo a mobilidade que um jogador de um time de futebol de robôs 
necessita. Este trabalho interage com outros trabalhos de pesquisa, os quais fazem parte de um projeto de
maior abrangência, cujo objetivo final é ter um time de futebol de robôs completamente operacional segundo as
regras das competições oficiais.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE DA EMPRESA EASY DRIVE. 

  FRANCISCO, LUCAS VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, BRUNO NEVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)
NAKAHARA, BRUNO EDUARDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Este projeto de ensino surgiu durante as aulas de Empreendedorismo II do Curso de Ciência da Computação da 
Faculdade de Informática de Presidente Prudente - FIPP/Unoeste. O estudo apresenta o estudo de viabilidade
de uma empresa na área da Tecnologia da Informação e tem como produto um dispositivo de navegação
automobilístico baseado na tecnologia GPS, desenvolvido na linguagem Java. O diferencial deste produto
oferecido pela Easy Drive é o design e a fácil utilização, além de ser um produto atrativo e intuitivo, algo que
dificilmente se encontra no mercado desse segmento. Outro grande diferencial será um simulador que ficará no 
web site da empresa, onde os possíveis clientes poderão simular o funcionamento do produto. Este projeto de
ensino tem como objetivo estudar a viabilidade de tal projeto (abertura da empresa e implementação do
produto), ambos com foco em desenvolvimento de aplicações para dispositivos de navegação automobilísticos
baseado em GPS. Este produto visa ser o mais acessível possível (tecnica e financeiramente) a todas as
classes de consumidores que possuam automóveis. O mercado de dispositivos de GPS para automóveis está 
em constante crescimento, o que torna esse ramo bastante atrativo para se constituir empreendimentos. Porém
é necessário desenvolver um plano de negócio (projeto de ensino) para avaliar a viabilidade real do negócio e
seus possíveis riscos. Com este estudo de viabilidade foi possível identificar que o mercado de dispositivos de
GPS para automóveis no Brasil está receptivo e em constante crescimento. Os investimentos para iniciar a Easy
Drive inicialmente são altos, porém o retorno deverá ocorrer em um prazo de 06 meses, além de apresentar
Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno com valores e índices atrativos. Dados que tornam a Easy
Drive e seu principal produto, um projeto com substancial potencial de retorno financeiro.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE DA GAME-OVER – UMA EMPRESA DESENVOLVEDORA DE JOGOS 
ELETRÔNICOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

  TREJO, RICARDO DEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RODRIGUES, LEONARDO ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FEITOSA JR, PAULO CESAR ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

Tendo em vista o crescimento do mercado de jogos eletrônicos para dispositivos móveis, o número de aparelhos
celulares no Brasil e o conhecimento adquirido durante a graduação, foi concebido na disciplina de
empreendedorismo, a idéia de uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos para celulares. Para tanto, 
estudos e uma análise de viabilidade foram necessários. Esses estudos de viabilidade são chamados de Plano
de Negócios. O mercado de TI, na região, tem carências em empresas desenvolvedoras de aplicativos para 
dispositivos móveis. A empresa estudada desenvolverá seus próprios aplicativos para venda e também
aplicativos sob encomenda. Os aplicativos serão desenvolvidos com a utilização de novas tecnologias devido à
modernidade e a aceleração do mundo atual. O estudo de viabilidade poderá contribuir motivando pessoas
empreendedoras que queiram ter o conhecimento de como é abrir uma empresa com o mesmo objetivo. Com
isso, poderão surgir novas idéias e consequentemente ajudará no crescimento e no desenvolvimento da região, 
na área de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, atraindo pessoas de fora com
conhecimento e/ou interesse na área. Este estudo de viabilidade teve como objetivo o levantamento de dados
do mercado potencial, da concorrência, da segmentação da clientela, dos fornecedores, das parcerias, dos
pontos fortes e fracos, do produto a ser oferecido, do preço, da distribuição e promoção do mesmo. A análise de
mercado auxiliou na determinação do setor em que a empresa irá atuar, na análise dos pontos fortes e fracos, 
das oportunidades e ameaças, na segmentação da clientela e na determinação da concorrência e dos
fornecedores da empresa. Com o estudo de viabilidade e com a análise dos resultados obtidos, nos moldes do
plano financeiro da empresa, concluiu-se que esta necessitará de 12 meses para recuperar o investimento inicial
de aproximadamente R$ 30.000,00. Considerando os dois primeiros anos de atividade, a Taxa Interna de
Retorno será 13,46% e o Valor Presente Líquido de R$ 75.913,40 com uma margem de segurança de 20%. As 
possibilidades de divulgação dos produtos, definidas no plano de marketing, precisam ser analisadas na prática
e não somente com base nas suposições.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE DA GPS SECURITY – EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR 
 

  HERNANDES, JOÃO FELIPE MAGRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, DENNY TADASHI LISBOA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

Este Plano de Negócio apresentará os estudos e a análise de viabilidade de uma indústria de segurança, a GPS
Security, que terá seu foco na venda de equipamentos rastreadores GPS via satélite, um produto inovador que 
se diferencia de rastreadores comuns. . Procurar, de uma forma simples e eficiente, atender as necessidades do
público-alvo, que possui a faixa etária entre 18 e 55 anos. Deste perfil surgirão os principais desafios da GPS 
Security: o de consolidar sua marca e tornar seu público-alvo fiel. A empresa estará sempre mantendo relações 
com outras empresas, visando possíveis parcerias e terceirizações. . A grande oportunidade de mercado
identificada pela GPS Security é representada pela necessidade de segurança em veículos, que
constantemente são alvos de roubo. As pesquisas de mercado demonstraram que os produtos oferecidos pelos
concorrentes não satisfazem integralmente as necessidades de segurança do público-alvo, principalmente 
quando necessitam de uma resposta rápida e eficiente. . A GPS Security manterá níveis de qualidade,
oferecendo produtos e serviços atualizados com as tecnologias existentes e a preços acessíveis. Realizará
promoções, com uma abordagem publicitária ativa, mantendo constante relacionamento com os clientes. Por
fim, este estudo demonstra, com base em análises de mercado e projeções financeiras, que a GPS Security é
uma empresa atrativa para se investir e com potencial de mercado.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS WEB SYSMARC. 

  LIMA, MAICON (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RONALDO, CRISTIMAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

O estudo de viabilidade para a implantação da Empresa Sysmarc, especializada em desenvolvimento de
sistemas web para vendas a varejo de supermercados, surgiu de uma atividade acadêmica na disciplina de
Empreendedorismo do curso de Bacharelado em Sistema de Informação da FIPP/Unoeste, resultando em um
plano de negócios. A elaboração do plano de negócios teve como objetivo apoiar o planejamento para a 
implantação da Empresa Sysmarc em Presidente Prudente/SP, considerando algumas condições de ordem
econômica, fiscal, social e outras. O SysVendaWeb, principal solução oferecida pela Sysmarc, é um sistema do
tipo E-commerce, ou seja, pela internet, onde o cliente pode comprar os mais diversos produtos por meio de
supermercados virtuais e depois receber, dentro de um prazo determinado, diretamente em sua casa. Os
principais compradores dessa solução são supermercados que desejam disponibilizar um serviço complementar 
aos seus clientes. Uma pesquisa amostral dos concorrentes indicou que existem poucas empresas que
fornecem esse tipo de solução específica para supermercados. Através dos estudos realizados para a
elaboração do plano de negócios foi possível concluir que a implantação do negócio é viável, pois foi projetado o
desempenho financeiro com resultados bastante satisfatórios. Além disso, foram levantados dados sobre a
futura demanda do SysVendaWeb, que teve como resultado uma projeção de vendas crescente ao longo do 
primeiro ano da empresa.  
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ESTUDO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE UMA EMPRESA, A MVR LIVROS ELETRÔNICOS, QUE 
DESENVOLVE APLICATIVOS DE LIVROS PARA TABLETS. 

  MIRANDOLA, VINICIUS RIBEIRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
JUSTINO, VINICIUS VANCELI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

A idéia desta atividade de ensino partiu de dois jovens estudantes do cursos de Sistemas de Informação da
Universidade do Oeste Paulista, que enxergaram um crescimento na utilização de aplicativos para tablets e a
oportunidade de se abrir uma empresa na área. A atividade de ensino estuda a viabilidade de uma empresa 
para venda de aplicativos de livros eletrônicos, setor em que poucas empresas atuam, sendo uma ótima
oportunidade para alavancar o negócio. O objetivo do estudo foi analisar a viabilidade da empresa e pensar e
projetar o produto para a MVR. O aplicativo de livros terá uma interface amigavél, várias funcionalidades e
versões em português, sendo de fácil utilização em relação aos concorrentes. O segmento de mercado no qual
a MVR pretende atuar é composto de todas faixas etárias que tenham condições de leitura. Este é um mercado
consumidor representativo e que vem crescendo em nível nacional. A grande oportunidade de mercado
identificada pela MVR é representada pela necessidade de vendas de livros eletrônicos em língua portuguesa. 
As pesquisas de mercado demonstraram que os produtos oferecidos pelos concorrentes não satisfazem a
expectativas dos cliente, pois a grande maioria dos livros eletrônicos encontrados na internet são de empresas
internacionais e no idioma inglês. Além disso, um outro diferencial da MVR é que os livros serão oferecidos a
preços acessíveis. Desta maneira, espera-se que o lucro não venha por produto, mas sim de uma grande
quantidade vendida. De acordo com a pesquisa de mercado realizada, foi projetada inicialmente uma média de
vendas mensais em torno de R$15 mil, o que representa 12% do mercado de livros eletrônicos a ser atendida
pela MVR em nível regional (oeste paulista). Conforme essa projeção de vendas da MVR, o produto
proporcionará não só a cobertura de todos os custos, bem como um bom retorno financeiro para a empresa, o
que pode ser comprovado na Projeção dos Resultados e na Análise de Investimento realizada no Plano
Financeiro. O tempo estimado em que a MVR irá recuperar o investimento inicial (payback) será de 12 meses, 
com Valor Presente Líquido de R$ 197.580,27 e Taxa Interna de Retorno de 3,19%, dados que demonstram ser
a MVR um ótimo negócio para se investir.  
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ESTUDOS E A ANÁLISE DE VIABILIDADE DE UMA INDÚSTRIA DE SOFTWARE, A EMPSOFTWARE, 
QUE TERÁ SEU FOCO NA PRODUÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRA E VENDA. 

  FONSECA, LUIZ GUSTAVO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TANJI, FABIO TADASHI KOCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

Esta atividade de ensino apresenta os estudos e a análise de viabilidade de uma indústria de software, a
EmpSoftware, que terá seu foco na produção de software de compra e venda, um produto eficiente, que se
diferencia nos recursos tecnológicos que o software oferece aos clientes. A estrutura da empresa será simples,
de acordo com padrões modernos de racionalização, utilizando as técnicas mais modernas de desenvolvimento 
de software. A clientela alvo da EmpSoftware é constituída por empresas. Esse segmento será abastecido
através do software que será implantado na empresa com suporte 24 horas para resolver todos os problemas e
dúvidas que surgirem. O objetivo do estudo para este segmento de mercado no qual a EmpSoftware pretende
atuar é atingir empresas que necessitam de um software de compra e venda. Este é um mercado consumidor
numeroso e com poucas opções de software para auxiliar o dia da empresa. A grande oportunidade de mercado 
identificada pela EmpSoftware é representada pela necessidade de um controle dos produtos que chegam e
saem da empresa, oferecendo desde um controle de estoque até as transações financeiras. As pesquisas de
mercado demonstraram que os produtos oferecidos pelos concorrentes não satisfazem integralmente as
necessidades de um controle de estoque detalhado e eficiente. Pretende ser vista como uma empresa
preocupada com a melhoria das condições organizacionais e comerciais das empresas. A EmpSoftware tem 
como metas atingir 10% do mercado brasileiro nos próximos 4 anos. As principais estratégias para alcançar tal
situação serão: uma estratégia agressiva de marketing com uma boa eficiência no serviço prestado. A
EmpSoftware pretende a longo prazo: ter sua sede própria e conquistar novos mercados (sem diversificar sua
linha de software para não perder o foco) e abrir filiais para expandir a rede de clientes. O crescimento da
empresa será rigorosamente planejado, levando em conta a sua estrutura e preparo para enfrentar desafios
maiores. A situação financeira deverá se manter sempre saudável, com controles precisos sobre o fluxo de
caixa, cujo superávit será a base para alavancar o crescimento da empresa. Após a sua consolidação, que se 
espera alcançar em quatro anos, a EmpSoftware irá buscar a valorização de seu nome. Como resultado deste
estudo e análise de viabilidade da EmpSoftware, a pesquisa de mercado realizada prevê uma média de vendas
mensais de 5 softwares no valor de R$ 5.000,00 cada. Conforme essa projeção e com base no planejamento
financeiro, o produto proporcionará não só a cobertura de todos os custos, mas também bom retorno financeiro
para a empresa. A conclusão é que o Tempo de Recuperação do Capital Investido - Payback será de 7 meses, 
com Taxa Interna de Retorno - TIR (Taxa Interna de Retorno) de 5,31 % e VPL - Valor Presente Líquido de R$ 
108.028,40, demonstrando potencial de crescimento e atratividade do negócio para possíveis investidores.  
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ESTUDOS E A ANÁLISE DE VIABILIDADE DE UMA SOFTHOUSE, A GKM S/A, QUE TERÁ SEU FOCO 
NA PRODUÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLES DE ROTAS E CARGAS 

  TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)
DUMONT, GIANCARLO FERNANDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, MARCELO LUIZ DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Este Plano de Negócio apresenta os estudos e a análise de viabilidade de uma softhouse, a GKM Logística em 
Transporte S/A, que terá seu foco na produção de software de controle de rotas e cargas, que se diferencia dos
concorrentes pela forma personalizada que será desenvolvido. Este estudo compreende o planejamento para
abertura desta empresa, que surgiu durante as aulas de Empreendorismo I do curso de Sistemas de Informação
da FIPP/UNOESTE no primeiro semestre de 2011. A GKM prestará consultoria, serviços e vendas de produtos
para empresas que possuem algum tipo de frota para transporte de mercadoria ou pessoas. Primeiramente a 
GKM, que estará inserida no competitivo mercado de logística, terá como principal atividade a venda de software
que otimize rotas de cargas de pequenas, médias e grandes empresas. O objetivo do GKM é de conquistar 20% 
do mercado de logística na região oeste do estado de São Paulo. Análise de Mercado da GKM foi feita com
base em fontes secundárias (principalmente através da internet) e em pesquisas com o cosumidor final e com
revendedores. Conforme a projeção de vendas e a composição dos custos da GKM, o produto proporcionará
não só a cobertura de todos os custos, bem como um bom retorno financeiro para a empresa. O tempo estimado
em que a GKM irá recuperar o investimento inicial (payback) será de 5 meses. O setor no qual a GKM pretende 
ingressar é bastante competitivo. O preço e a qualidade dos produtos e serviços são os fatores críticos de
sucesso. Entre as oportunidades identificadas neste ramo de negócio destacam-se: poucas empresas com
qualificação suficiente; e oportunidades de prestar serviços para melhoria da logística de grandes empresas.
Entre as principais ameaças à GKM estão: concorrentes locais, oferecendo preços muito abaixo do praticado no
mercado. A partir das projeções de fluxo de caixa, foi possível verificar e confirmar que o projeto de constituição 
da GKM é atrativo para se investir, retorna o investimento em 5 meses e apresenta o Valor Presente Líquido e
Taxa Interna de Retorno acima do esperado.  
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FERRAMENTA DE BUSCA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS POR MEIO DE LINGUAGEM NATURAL 

  CARVALHO, VINÍCIUS RENAN DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE) 

SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE) 

ARTERO, ALMIR OLIVETTE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP) 

Com o crescimento do volume de publicações, ao longo dos anos, foram desenvolvidas técnicas de recuperação
de dados para responder às necessidades dos usuários de bibliotecas, tradicionais ou digitais. A ferramenta
mais importante para auxiliar o processo de recuperação é denominada índice, que é uma coleção de termos
que indicam o local onde o dado desejado pode ser localizado. Desde a década de 50 são desenvolvidos
métodos de recuperação de informação (IR) para permitir rápido acesso a um grande volume de informações,
dentre estes métodos pode-se citar o método vetorial inicialmente proposto por Gerald Salton e logo 
aperfeiçoado com o modelo SMART (System for the Manipulation and Retrieval of Text). Esses dados de
interesse na pesquisa se utilizam de palavras-chave associadas aos mesmos, o que torna muito técnico e
restrito o processo de busca. Por isso, com o auxílio de modelos vinculados ao processamento de linguagem
natural tem-se o processo de busca muito próximo do formato do desejo humano, ou seja, escrevendo uma
frase sobre o assunto desejado, a máquina deve processar essa frase e retornar todos os elementos vinculados 
ao contexto do que foi descrito. Baseado neste modelo de recuperação de informação e na ideia de facilitar
buscas de artigos científicos é proposto o desenvolvimento de uma ferramenta de buscas utilizando o
embasamento teórico do método vetorial e de técnicas de processamento de linguagem natural para,
conseqüentemente, realizar a recuperação da informação. Para facilitar o acesso à ferramenta, optou-se pela 
implementação de um sistema Web que consiste na utilização da linguagem de programação JSP, com acesso 
ao banco de dados PostgreSQL. E ainda, técnicas de mineração de textos baseadas no modelo vetorial para
extrair informações relevantes de um arquivo PDF e armazená-las no SGBD (Sistema de Gerenciamento de 
Banco de Dados) para satisfazer expressões de buscas sobre determinado tema e assim obter os documentos
similares no momento da busca. Os resultados obtidos foram determinados pelo processo completo que
contempla a extração do texto de um determinado documento PDF, a separação dos seus termos retirados de 
stopwords, da lematização e cálculo de peso para os termos índices vinculados a cada documento. Esses
termos demonstram o real contexto do documento pesquisado, por exemplo, em uma tese relacionada ao
processamento de imagens, muito possivelmente, a palavra imagem e a palavra processamento serão termos
índices, sendo que estes possuem pesos que classificarão os documentos por ordem de similaridade. O sistema
possibilita que expressões criadas pelo usuário retornem documentos que tenham relação com a mesma.
Contudo, pesquisas mais aprofundadas são dificultadas pela complexidade em se determinar, automaticamente,
o real sentido das palavras sem uma prévia classificação das mesmas quanto a gramática envolvida.  
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GARANTIA DE QUALIDADE COM TESTE DE SOFTWARE 

  TORRECILHA, MARCOS VINÍCIUS BONANCIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SIMON, THIAGO TEIXEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MARACCI, FRANCISCO VIRGINIO (Professor - UNOESTE)

Cada vez mais os softwares estão presentes na vida das pessoas, seja em celulares, bancos, aviões, cirurgias,
entre outros. Consequentemente os mesmos estão se tornando cada vez mais complexos, devido ao
surgimento de novas tecnologias. A maioria das pessoas passa por alguma experiência com um software que
não funciona como o esperado, softwares que não funcionam corretamente podem levar a muitos problemas e 
não inspiram confiança aos usuários. No mercado atual, a demanda por sistemas cada vez mais complexos e
desenvolvidos com prazos e custos reduzidos, a atividade de teste é vital dentro do ciclo de desenvolvimento.
Os testes devem ser rigorosos o suficiente para serem efetivos, ou seja, descobrirem defeitos e, ao mesmo
tempo, flexíveis para se adaptarem às constantes evoluções e alterações dos sistemas. O alvo desse tipo de
teste são as sub-rotinas ou mesmo pequenos trechos de código para encontrar falhas de funcionamento dentro 
de uma pequena parte do sistema funcionando independentemente do todo. Portanto, o objetivo do trabalho é
aplicar os conceitos aprendidos, na disciplina de Engenharia de Software IV, em um sistema real desenvolvido
durante o estágio obrigatório do curso comprovando que a automação de testes melhora a qualidade dos
produtos. Atualmente, a maioria das organizações não realiza testes de software automatizados acarretando em
perda de tempo, custo e qualidade. O projeto foi desenvolvido utilizando a estrutura da Faculdade de Informática 
de Presidente Prudente durante as aulas em laboratórios. A primeira fase foi à escolha da ferramenta a ser
utilizada para realização dos testes, bem como, a funcionalidade do sistema a ser testada. A ferramenta 
escolhida foi Visual Studio Test integrante da API de desenvolvimento do Visual Studio. A segunda fase
consistiu em entender o funcionamento da ferramenta escolhida e desenvolver os casos de teste. A próxima
fase organizou e armazenou os casos de teste em uma planilha do Excel para a execução automatizada dos
mesmos. O processo de criação de testes de software dirigido por dados utilizando o Excel torna-se mais fácil 
para manter, executar e possibilita a criação de vários casos de teste em um tempo menor do que quando 
realizados manualmente. Esta economia de tempo é conseguida tornando o método de teste genérico para
receber os dados do caso de teste vindos do Excel. Testes de Unidade manual necessita da criação e execução
de vários métodos e, portanto, dispende tempo. Com a finalização do trabalho proposto na disciplina
supracitada, conclui-se que quando é utilizada a automatização de teste de software é possível reaplicar os
testes de uma maneira mais fácil e rápida quando uma manutenção é realizada. Conclui-se, ainda, que a 
utilização de meios para o armazenamento dos casos de teste automatizados torna a execução dos testes mais
rápida e, portanto, economia de tempo. Finalmente é concluído que testes bem planejados garantem uma
melhoria na qualidade de produtos de software.  
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HMS: UMA ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO INDEPENDENTE DE TECNOLOGIA DE REDE 

  FRANCISCO, LUCAS VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE) 

O HMS (House Management System) é um sistema para automação residencial, que vem sendo desenvolvido
por alunos do grupo de pesquisa em redes de computadores, NetBuilder, cujo objetivo principal é integrar 
dispositivos de tecnologias distintas. Ele é composto pelos componentes MHC (Mobile HouseController), HCC
(HouseControl Center), HS (House Server) e DC (DeviceController) cada um com uma função específica.
Apesar da arquitetura e de toda sua estrutura lógica funcionarem corretamente, a integração com novos
dispositivos ainda é uma tarefa complexa, pois é necessário que o dispositivo, ou seu controlador, implemente o
protocolo de comunicação com o HMS. O objetivo deste projeto é realizar alterações na implementação da
arquitetura (principalmente do HS) para conseguir uma maior abertura com relação a tecnologias de
comunicação (comunicação entre o HS e os DC’s) e ainda facilitar a integração com diferentes tecnologias de 
dispositivos e DC’s. Será implementada uma classe controladora de rede principal que servirá de base para as
controladoras especificas (WiFi) e (ZigBee), tornando mais fácil implementar a comunicação com diferentes
tecnologias de comunicação. A flexibilidade na integração com novos dispositivos será possível graças a
implementação de plugins específicos para cada tecnologia. Plugins são pequenos programas que podem ser
facilmente integrados a aplicações maiores, agregando funcionalidades as mesmas, sem a necessidade de 
alterações. Os plugins terão a função de traduzir mensagem enviada pelo dispositivo para um padrão conhecido
pelo protocolo presente no HS. A arquitetura atual do HMS torna integração de dispositivos já existentes no
mercado algo custoso, pois para que esses dispositivos possam integrar-se ao HMS, é necessário que algum 
desenvolvedor implementasse o protocolo de comunicação do HMS no dispositivo. Tal abordagem impede que
um desenvolvedor se sinta atraído a adequar seu produto ao HMS, considerando que o HMS é utilizado 
somente para pesquisa. Modificações na arquitetura foram definidas para sanar tal problema. A principal delas
foi facilitar a integração de diferentes dispositivos com a implementação de plug-ins. Os plug-ins fazem a 
“tradução” das mensagens de um dispositivo específico para um padrão reconhecido pelo HS. Como cada
dispositivo pode utilizar uma tecnologia de rede distinta, também houve a necessidade de implementação do NC
(Network controller). Desta forma, um desenvolvedor poderá adequar o sistema para que funcione com 
diferentes tipos de DCs, de diferentes tecnologias. A tecnologia XMLRPC foi utilizada para a comunicação entre
o NC, HS e plug-ins. Para verificar a viabilidade do projeto serão utilizados DC’s que utilizem as tecnologias de 
comunicação Wi-Fi e ZigBee, assim será possível obter um comparativo entre tecnologias distintas.  
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MUNDO VIRTUAL: A IMPORTÂNCIA DE ESTABELECER LIMITES 

  GOMES, ANDERSON ROBERTO MENDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
JUSTINO, CAIO CÉSAR VANCELI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

O crescente uso e a rápida evolução da informática, uma das áreas do conhecimento mais promissoras da
atualidade, é uma realidade irreversível. As novas tecnologias oferecem oportunidades para ajudar a superar
desafios sociais, econômicos e, até mesmo ecológicos. Elas podem encurtar distâncias e os tempos graças ao
teletrabalho, às telecompras, aos serviços médicos a distância ou aos serviços bancários oferecidos em
domicilio. Contudo, com as atuais revoluções tecnológicas, cada vez mais a sociedade distancia do meio físico e
aproxima de um mundo virtual. Mundo este onde se pode imaginar da maneira que quiser e, a cada dia, mais
pessoas se deslumbram com estas facilidades e deixam-se seduzir sem se darem conta que estão se isolando 
do mundo real. Através da disciplina de Computadores e Sociedade do curso de Sistemas de Informação da 
FIPP/UNOESTE, o trabalho tem como principal objetivo elaborar material de apoio para esclarecer,
principalmente para os pais e/ou responsáveis de crianças e adolescentes, os riscos iminentes do uso
demasiado da internet. Danos a Saúde: Recentemente muitos médicos vem alertando sobre as consequências
do uso excessivo do computador. Pessoas que ficam por várias horas na frente do computador tem muito mais
chances de vir a ter danos a coluna (devido a má postura), problemas oftalmológicos (devido a uso do 
computador em ambiente com iluminação deficiente e por usar o computador muito perto de sua vista) e LER
Lesão por Esforço Repetitivo(devido a digitação por períodos longos e não uso de teclados e mouses
ergonômicos). Escrita errada (Internetês): Algo temido pelos gramáticos, pois acreditam que este tipo de escrita
invadam a sala de aula devido ao seu uso constante pelos jovens, tais como: “Td bem com vc?, Qts anos vc
tem? XAU!” (Tudo bem com você ?, Quanto anos você tem? Tchau!). É irrevogável a importância da internet no
mundo em que vivemos. Porém, é preciso criar limites para chegarmos a um equilíbrio de uma maneira
sustentável, buscando o bem estar do ser humano na utilização adequada da tecnologia. É importante lembrar 
também que, nenhuma sociedade terá êxito no seu dia a dia se não contar com uma infraestrutura sofisticada da
rede, com usuários ativos e bem informados. Mas, devemos tomar cuidado e estabelecer limites para com o uso
dela.  
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MUSEU DE INFORMÁTICA – EDIÇÃO 2011 

  RIZO, EDUARDO HENRIQUE (Professor - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)
TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)

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. Dentre os resultados deste ano destacam-se a exposição realizada durante 23ª 
Infoeste - Semana de Computação e Informática da FIPP e o entendimento de que este projeto passa agora a
ser um espaço destinado à pesquisa, resgate histórico e evolução dos equipamentos e tecnologias empregadas
na informática. O museu em 2010 foi inscrito no programa de Convênios do Ministério de Ciência e Tecnologia,
com um projeto de reestruturação para tornar-se um ponto de visitação e resgate da história da computação e
informática de Presidente Prudente. Desde 2010 estão sendo realizadas atividades acadêmicas com os alunos 
ingressantes da área de informática nas dependências do Museu. O museu foi organizado, pela primeira vez,
durante a 17ª Infoeste - Semana de Computação e Informática da FIPP em maio de 2005 e, já na estréia, pode
contar com vários equipamentos e softwares antigos. Obteve boa visitação e interesse por parte do alunado,
professores e demais participantes do evento e, a partir daí, vem recebendo atenção constante dos
organizadores a fim de melhorar e aprimorar suas atividades. Em 2008 o museu passou a ter uma conotação de 
laboratório podendo atender disciplinas de hardware, introdução a computação, lógica, sistemas operacionais,
redes, infraestrutura, dentre outras. Para os que fizeram ou não parte dessa história, o museu vem
desapertando interesse e o tão precioso sentimento de saudades e recordações de atividades realizadas em
equipamentos de época. Para os que estão escrevendo a história da informática agora, ele vem servindo como
incentivo para a continuidade dos estudos, pois os jovens vêem que com poucos recursos se realizavam muitos 
projetos.  
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MUTIRÃO DO LIXO ELETRÔNICO - QUARTA EDIÇÃO 

  ALESSI, ROGERIO MARCUS (Professor - UNOESTE)
SIQUEIRA, ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE (Professor - UNOESTE)

DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)
SITOLINO, CLAUDIO LUIS (Professor - UNOESTE)

A constante evolução da tecnologia, em especial dos equipamentos eletrônicos de uso pessoal, tem levado
muitos consumidores a adquirir, com certa freqüência, modelos sempre que possível mais novos, mais
modernos, com mais funcionalidades, seja movidos pela necessidade do acesso a estas novas tecnologias ou
pelo consumismo desenfreado. Consumidores conscientes de seu papel, mormente no momento do descarte de 
produtos que consumiram, acabam por acumular estes equipamentos em suas residências ou pequenas
empresas, sem que lhes sejam dada oportunidade de um descarte ambientalmente correto. Neste cenário, a
Faculdade de Informática de Pres. Prudente da Unoeste em parceria com a Secretaria Municipal da Tecnologia
da Informação da Prefeitura de Pres. Prudente tiveram a iniciativa de promover um mutirão para receber
equipamentos eletrônicos em poder da população em geral para que possam receber destinação e tratamento 
adequados. Recolhimento do chamado lixo eletrônico, evitando a disposição inadequada de computadores,
impressoras, celulares, baterias, pilhas, televisores, rádios, micro-ondas, DVDs, CDs, entre outros produtos. 
Conscientizar a população com intuito de frear os danos provocados ao meio ambiente e à saúde pública.
Foram arrecadados cerca de 70 mil quilos de lixo eletrônico. O material arrecadado foi encaminhado para Oxil
Manufatura Reversa, Paulínia - SP especializada em reciclagem e em neutralização de agentes tóxicos 
(chumbo, cádmio, mercúrio, etc) que são usados na fabricação desses produtos. Foram distribuídos mais de
2.000 papapilhas (recipientes para guardar pilhas usadas) aos participantes. Cerca de 100 pessoas, entre
alunos, professores e funcionários voluntários da Faculdade de Informática da Unoeste, trabalharam no evento.
Conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo eletrônico sem prejudicar o meio ambiente e o hábito
da coleta seletiva. Conscientizar a comunidade acadêmica da FIPP/Unoeste sobre o descarte correto do lixo 
eletrônico, evitando problemas de saúde e desequilíbrio ambiental. Experiência enriquecedora e gratificante
para os acadêmicos, dedicando um dia para o desenvolvimento de ações sociais, cidadania e responsabilidade 
social. Elaboração de um projeto para 2012 que visa recuperar computadores usados e doá-los a população 
carente do município. . O evento ocorreu no dia 11 de junho de 2011, das 8:00 as 17:00 horas, no Centro de
Informação Turística, no Parque do Povo de Pres. Prudente. Todo o material arrecadado foi encaminhado para
empresas especializadas em reciclagem e em neutralização de agentes tóxicos que serão usados na fabricação
desses produtos. Em razão dos resultados alcançados e das constatações neste ano, o foi definido junto a 
comissão organizadora que o evento acontecerá anualmente nos meses de junho, mês em que se comemora
anualmente o Dia Mundial do Meio Ambiente, e será incluído também no calendário acadêmico da Unoeste
como ação regular da FIPP/Unoeste.  
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NOVA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA DE MONITORIA DE ENSINO DA FACULDADE DE 
INFORMÁTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE - FIPP/UNOESTE 

  TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)
SIQUEIRA, ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE (Professor - UNOESTE)

DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

ALESSI, ROGERIO MARCUS (Professor - UNOESTE)

O Programa de Monitoria de Ensino, implantado na Faculdade de Informática desde 1987, visa inserir o aluno
monitor no processo de formação profissional, desenvolver habilidades para o ensino e o enriquecimento da 
formação acadêmica. O objetivo do Programa é dar suporte às atividades acadêmicas auxiliando os demais
alunos em suas dúvidas sobre temas das diversas disciplinas dos cursos da FIPP. O programa busca a melhoria
do processo ensino-aprendizagem e é um importante instrumento de apoio ao docente. Para o 1º semeste de
2011, o programa passou por uma reformulação de sua proposta pedagógica, pois os números dos atendimento
dos semestres anteriores estavam diminuindo e surgiu a necessidade da elaboração de uma nova proposta 
pedagógica para continuar atendendo os objetivos do programa. . O programa tem como objetivo, propiciar ao
aluno ingressante buscar o nivelamento nas disciplinas de programação onde há muitas vezes dificuldade de
compreensão, com o auxílio na resolução de problemas, o que produz melhoria no aprendizado através do
estabelecimento de práticas e experiências que permitem a interação dos alunos do programa com o corpo
docente e discente da instituição. Já na perspectiva do aluno monitor, há a possibilidade de otimizar o seu
potencial acadêmico e despertar o interesse pela carreira docente. Nesta perspectiva, valoriza a participação do
mesmo em atividades teóricas e práticas desenvolvidas junto aos estudantes. As atividades do Programa de 
Monitoria no 1º semestre de 2011 ocorreram no formato de Plantão de Programação com disponibilidade de três
horários de atendimento semanal e Atividade de Nivelamento com exercícios propostos pelos professores das
disciplinas, com atendimento aos sábados. Outra atividade desenvolvida pelos monitores além dos
atendimentos nos plantões, foi o acompanhamento de professores em sala de aula para dar suporte aos alunos
durante as aulas práticas. O programa disponibilizou atendimentos no decorrer do semestre, exceto no período 
das avaliações, pois os monitores estarão estudando para suas respectivas avaliações. No 1º semestre de 2011
ocorreu um aumento de 45% de atendimento em relação ao 1º semestre de 2011, alcançando 264 atendimentos
representados da seguinte forma: 29% de atendimentos aos alunos do curso de Ciência da Computação, 23%
aos alunos do curso de Sistemas de Informação e 48% aos alunos dos cursos de Tecnologia em Sistemas para
Internet, Gestão da TI e Redes de Computadores.  
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O IMPOSTO DE RENDA NA ERA DIGITAL: RELAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DO FISCO 

  FERREIRA, LINCOLN MENDONÇA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

A convergencia digital do Imposto de Renda no Brasil visa facilitar a entrega do IR antes entregue em formulario
de papel protocolado junto as repartições publicas, alem de diminuir o tempo de restituição, cobrança e 
fiscalização das pessoas fisicas. Com base nas informações disponibilizadas pela receita federal pretendemos
demonstrar o ganho de tempo despendido pelo contribuinte e contadores na entrega do imposto de renda
através da adesão do uso do meio digital. Enfatizar através dos sucessivos recordes de arrecadação a melhoria
na fiscalização através do cruzamento de dados dos contribuintes e no tempo de processamento e devolução da
restituição do imposto de renda. O contribuinte adere de forma significativa ao novo meio digital e ao envio pela 
internet o sucesso é tamanho que já não é nem mais aceito a declaração do IR pelo formulario em papel. Em
2008, o último ano do formulário impresso, 99,8% das declarações foram entregues via internet. No âmbito da
evasão fiscal, a receita federal diponibiliza várias possibilidades para que o contribuinte consulte seu IR. Se ficou
em malha fina, basta regularizar a situação fiscal através do próprio meio digital pelo site. Com o avanço da
informática e com o surgimento da internet, o IR passou a ser enviado rapidamente, sem a necessidade do
deslocamento do contribuinte até um posto da receita federal como ocorria no tempo do formulário. A adesão
demonstrou de forma acertada e o pionerismo da receita federal em informatizar todo o processo de envio, 
recebimento e processamento do imposto de renda atingiu uma maturidade jamais vista até então. A receita
federal se beneficia da informatização do imposto de renda cruzando dados de contribuintes e suas fontes
pagadoras diminuindo significativamente a sonegação fiscal e se colocando como modelo de gestão tributária
para toda a sociedade.  
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PLANO DE NEGÓCIOS - AGILIZA LOG BRASIL LTDA 

  PEREIRA, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GODOY, GUILHERME PESSOA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, EDMARLON CUSCHENIER DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

A Agiliza Log Brasil é uma empresa que surgiu de projeto acadêmico de ensino de alunos do Curso de Sistemas
de Informação da Faculdade de Informática de Presidente Prudente - FIPP/Unoeste, durante a disciplina de 
Empreendedorismo. A Logística e Transporte tem sido uma área muito requisitada pelo mercado competitivo de
vários segmentos, portanto ainda é carente em recursos tecnológicos. O foco da Agiliza Log Brasil é justamente
atender este nicho do mercado, que devidamente informatizado maximiza os lucros e melhora os processos de
negócio das empresas. É algo de grande interesse e enorme valía para as empresas, porém esbarra em um
fator crítico que é o receio das empresas de mudar seus processos e o alto custo envolvido na compra de 
recursos tecnológicos. Este estudo de viabilidade contribui na formação do egresso que a partir dos resultados
obtidos, refletirá no aprendizado que teve durante o desenvolvimento, estando preparado para, no futuro, montar
seu próprio negocio com resultados bem sucedidos. De acordo com a pesquisa de mercado realizada,
constatou-se que a empresa terá um grande desafio pela frente, que é o de convencer as empresas a adotarem
o sistema da Agiliza Log Brasil, pelo alto custo envolvido e a grande mudança organizacional que este trará para 
a empresa. Há uma expectativa de receita na casa dos R$ 3.500.000,00 anualmente. Como na região não há
concorrentes, o objetivo é atrair o maior numero de clientes para a empresa mantendo a qualidade no serviço. 
Para detectar a viabilidade deste tipo de mercado na região, foram realizadas pesquisas com clientes potenciais
e em fontes secundárias. Com o objetivo de identificar os tipos de clientes, cargas mais transportadas, e saber
quais as necessidades reais do mercado, visando maior agilidade em transporte de mercadorias, foi possível
traçar o perfil do cliente e coletar opiniões e sugestões. Com este plano financeiro é possível estimar os
resultados que a empresa trará, auxiliando então na aplicação correta de todos os recursos, minimizando as 
perdas e evitando problemas que sem esta ferramenta, seria impossível de identificar.  
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PLANO DE NEGÓCIOS DA CJJ RASTREAMENTOS LTDA. 

  MARTINS, JONATHAN FERNANDO DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LOPES, CAMILA DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TSUJIGUCHI, FERNANDA YUMI (Professor - UNOESTE)

Este Plano de Negócios surgiu de um projeto acadêmico de ensino de alunos do Curso de Sistemas de
Informação da FIPP/Unoeste, durante as aulas de Empreendedorismo cursadas em 2010 e 2011. O mercado de
rastreamento de veículos é um setor que ainda tem grande carência em tecnologias e este plano de negócios,
que é um estudo de viabilidade, poderá auxiliar a CJJ Rastreamento a ingressar neste ramo promissor. A equipe
da CJJ Rastreamento acredita que ao longo do tempo, a empresa se tornará muito mais competitiva e poderá
atuar em todo o Brasil de uma forma bem planejada. O objetivo da CJJ Rastreamento é fornecer uma nova e
segura solução para o ramo de rastreamento de caminhões e carros fortes, oferecendo a seus clientes, mais 
segurança e confiabilidade através de diversas tecnologias inovadoras. Foram realizadas pesquisas em fontes
secundárias (principalmente através da Internet) para se conhecer o setor de atuação da CJJ, evoluções e
tecnologias existentes no mercado. Além disso, foram realizadas pesquisas com o consumidor final a fim de
descobrir o perfil do público-alvo que adquire esse tipo de serviço. O setor no qual a CJJ pretende ingressar não
é muito competitivo, pois ainda é um mercado pouco explorado. A agilidade, qualidade e tecnologia são os 
fatores críticos de sucesso. A mão-de-obra qualificada e as tecnologias disponíveis podem ser uma ameaça
para o negócio, pois para desenvolver o produto é preciso que existam profissionais competentes e
equipamentos de última geração. Entre as oportunidades identificadas neste ramo de negócio destacam-se: o 
crescimento de roubo de carros e mercadorias transportadas, além de controle e localização de cargas, com
isso haverá um aumento necessário pelo serviço distribuído pela CJJ Rastreamento. De acordo com pesquisa
de mercado realizada, foi projetada uma média de vendas de serviços mensais em torno de 30 a 35 mil reais, o
que representa aproximadamente apenas 5% do mercado de sistemas de rastreamento do Brasil a ser atendido 
pela CJJ Rastreamento. A lucratividade média do setor atinge 10 a 15% e espera-se que este valor cresça nos 
próximos anos, e com previsão de aumento de receitas da CJJ Rastreamento entre R$ 70 a 80 mil reais
mensais. Conforme as pesquisas realizadas, é possível perceber que é um mercado amplo e de fácil acesso,
onde o investimento inicial é baixo, e em pouco tempo é possível ter um retorno financeiro satisfatório, tornando
esse tipo de negócio um investimento muito viável.  
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REALIDADE AUMENTADA: UMA FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO NA WEB 

  CARDOSO, WALLACE FELIPE FRANCISCO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE) 

SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE) 

SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE) 

ARTERO, ALMIR OLIVETTE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP) 

A procura por maneiras de tornar o computador mais simples de se manusear é o objeto de estudo de várias
pesquisas durante a história da computação. A indústria de jogos contribuiu muito com o que se tem atualmente
em termos de tecnologia. Embora seja uma área de pesquisa um pouco antiga, por volta dos anos 90, a 
Realidade Aumentada (RA) se tornou uma área de interesse de pesquisadores e da indústria. RA nada mais é
que sobrepor o ambiente real com objetos virtuais. Ou seja, o usuário não é levado a imergir num ambiente
virtual, característica comum dos jogos e simuladores, mas sim o ambiente virtual compõe o ambiente real. O
que é uma tendência tecnológica não tão distante é a aplicação de Realidade Aumentada no auxílio ao ensino,
seja ele a distancia, ou até mesmo na própria sala de aula. Uma das grandes dificuldades do ensino é a falta de
recursos para se representar em tempo real modelos complexos e abstratos conceitualmente. A tecnologia faz a
ponte sobre possíveis abstrações que separam o entendimento do aluno e a explicação do professor. Tornando 
uma ferramenta essencial para preencher essa lacuna. Projetos na área médica e de engenharia focam a
simulação de situações práticas das mesmas. Na área médica RA auxilia na simulação de cirurgias, as quais
exigem um grau de experiência e perfeição do profissional, que poderá ser avaliado segundo as situações
impostas pelo ambiente virtual. Em engenharia, a simulação de peças e construção de elementos também
auxilia na visualização do modelo e no manuseio como teste do conhecimento dos alunos. O objetivo é elaborar 
uma revisão da literatura e a construção de uma ferramenta ou biblioteca que utilize a Realidade Aumentada
como base para o desenvolvimento de um software que sirva de ferramenta para o ensino em sala de aula e a
distância. Além do auxílio no ensino dos conteúdos das disciplinas dos cursos, criando ambientes ou objetos
tridimensionais (3D) como forma de representação gráfica dos conceitos abordados. Outro motivo se destaca, é
a integração de Realidade Aumentada e a Internet, devido ao fácil acesso a sistemas em uma página WEB. O
que por volta dos anos 90 era uma perspectiva, hoje é cada vez mais realidade. Por isso, a Realidade
Aumentada transforma a maneira de como se usa um computador e os seus sistemas operacionais. Prova 
disso, é a tecnologia que está ao alcance de todos por meio da utilização de dispositivos utilizados pelas
empresas que estão alterando a forma como se manipula os eventos de seus sistemas básicos dos consoles de
jogos. O processo de educação se beneficiará muito com aplicações de Realidade Aumentada dispondo aos
alunos uma interatividade com a tecnologia e com o conteúdo. Esse contato facilitará o aprendizado, e o ajudará
no contato com o computador, vinculando esses temas a inclusão digital. A educação necessita acompanhar a 
evolução da computação. E a Realidade Aumentada é mais uma ferramenta de auxílio nesse processo, porém
de um jeito mais próximo do mundo real.  
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REDES SOCIAIS: RISCOS E PERIGOS EXISTENTES 

  SOUZA, BRUNA MENEZES VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DELGADO, JONATHAN RODELLA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, ELIVÂNIA BARROS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

Com o evidente crescimento da Internet, as mídias sociais tornaram-se aspectos praticamente inevitáveis da 
vida moderna. São incontestáveis os fatores positivos proporcionados pelo uso deste serviço, entretanto pouco 
se é divulgado quanto aos males que as mídias sociais podem acarretar quando utilizadas de forma errônea
e/ou demasiada. A prática desse serviço vem crescendo, em proporções maiores, entre os jovens em função da
praticidade de comunicar- se e como forma de entretenimento. Isso ocorre porque os acessos estão cada vez
mais fáceis. Quase todos podem ter celulares com acesso a WEB, os computadores estão cada vez mais
presentes e consequentemente os jovens estão cada vez mais interessados em acessar as mídias sociais, 
muitas vezes, desconhecendo todos os riscos trazidos com o seu uso. Estes fatos vêm intrigando pesquisadores
e até mesmo aos pais, pois todos procuram saber quais os passos deste fenômeno e como lidar com suas 
conseqüências. O trabalho proposto tem por objetivo a divulgação dos fatores de risco que crianças e jovens
podem sofrer com o uso indevido das mídias sociais. O trabalho procurar esclarecer aos pais ou responsáveis
de crianças e jovens os possíveis impactos causados por mídias sociais em seu desenvolvimento. Sabemos que
é impossível bloquear o uso das mídias sociais entre os jovens. E esse fato nem deve ser levado em questão
tendo em vista todos os seus benefícios. Entretanto, é desejável que todos estejam bem informados quanto aos 
riscos que as mídias sociais podem trazer. Entre os problemas mais comuns estão, o cyberbulling, decorrente
de ameaças de caráter pejorativo a um indivíduo ou um grupo de pessoas, o sexting; divulgação de conteúdos
eróticos e sensuais entre jovens, o roubo ou troca de identidade, quebra de privacidade, mudança de
comportamento e muitos outros. Outro risco em potencial das mídias sociais foi nomeado com o termo de
“depressão do Facebook”; fenômeno que ocorre entre adolescentes propensos a desenvolver um quadro de 
depressão que acabam, com o uso das redes sociais, desenvolvendo a doença e tornando-se suscetíveis ao 
consumo de drogas. Talvez um dos meios mais eficazes de ajudarmos crianças e adolescentes a utilizarem de
maneira certa e equilibrada as mídias sociais é o dialogo. As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
são algo em constante crescimento, porém é necessário que os pais estejam sempre bem informados para que
possam alertar seus filhos quanto aos riscos que essa nova tecnologia de interação social não venha a ser 
prejudicial à vida dos jovens.  
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO RURAL UTILIZANDO GEOPROCESSAMENTO 

  MIOLA, GIOVANA ANGÉLICA ROS (Demais participantes - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - FATEC)

A área rural nem sempre é dada a atenção merecida no que compete a alguns órgãos e passa por dificuldades
por falta de ações e decisões de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento. Nota-se também que nos 
últimos anos os municípios têm passado por problemas em suas receitas orçamentárias. Uma melhor gestão
dos dados rurais pode permitir aos setores competentes criar planejamentos, estratégias, execuções, 
elaborações de programas e planos, acompanhamentos e monitoramento na área social. Assim, o objetivo
desse trabalho é apresentar um Sistema de Informação para web, desenvolvido para gerenciar dados sócio-
econômicos coletados dos proprietários dos imóveis rurais do Município de Álvares Machado-SP, que permite a 
visualização de mapas temáticos. Os materiais utilizados para o desenvolvimento do sistema foram: os dados
sócio-econômicos e os vértices georeferenciados das propriedades para a localização das mesmas, o Eclipse
como ambiente de desenvolvimento; o GeoServer como servidor para edição e compartilhamento de dados
geográficos; o Tomcat como servidor web para tecnologias Java como Servlet e JSP; os frameworks Hibernate e 
Spring como meios facilitadores de implementação; o PostgreSQL como banco de dados relacional; o PostGIS
como extensão do PostgreSQL com suporte a dados geométricos e as ferramentas OpenLayer, CQL, OL4JSF,
SDL utilizadas para manipular os dados espaciais e para visualizar os mapas temáticos. O sistema proporcionou
resultados satisfatórios quanto à manipulação dos dados espaciais, a realização de operações de consultas,
análise dos dados cadastrais e a elaboração de mapas temáticos dos imóveis rurais, permitindo também o
conhecimento da realidade rural, o que possibilita uma gestão territorial eficiente. Portanto oferece meios para
facilitar a identificação das propriedades dentro do município de forma visual e textual para auxiliar a gestão
pública rural na tomada de decisões. Tendo em vista o desenvolvimento desse trabalho, verifica-se que há 
possibilidade de continuidade, podendo ser adicionadas outras aplicações, tais como: identificação de área de
preservação permanente; verificação de presença de recursos hídricos; análise de dados para apoio a
processos de licenciamento ambiental; entre outros possíveis estudos.  
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SUSTENTABILIDADE 

  RUSSI, DANIELA TEREZA ASCENCIO (Professor - UNOESTE)
TERSARIOLLI, ALESSANDRA ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Buscando conhecer o perfil do aluno da FIPP - Faculdade de Informática de Presidente Prudente, foi
desenvolvido um questionário em formato de Quiz. O Quiz foi aplicado durante a Infoeste, procurando
conscientizar a todos os alunos de que com pequenas atitudes é possível colaborar com o meio ambiente,
favorecendo não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo. No questionário foram utilizadas perguntas que 
levaram o aluno a pensar em suas atitudes, como fechar uma torneira, apagar uma luz, colaborar com a coleta
do lixo, minimizar os poluentes causados por automóveis e o melhor uso de equipamentos de informática. O 
objetivo do Quiz foi levantar o perfil do aluno quanto a sua preocupação com o meio ambiente e levá-ló à 
reflexão de como fazer o melhor uso dos recursos. As questões do Quiz permitiram uma classificação dos
resultados em sustentável, pouco sustentável e nada sustentável. Os resultados obtidos indicaram que 77% dos
participantes tem um comportamento Sustentável, 44% apresentam-se como Pouco Sustentável e apenas 10% 
Nada Sustentável. Com a aplicação do Quiz, conclui-se que os alunos estão preocupados com questões 
ambientais, conscientes de que a exploração de áreas ou uso de recursos planetários (naturais ou não) devem
ser usados de forma regrada. O resultado do quiz possibilitou uma caracterização dos alunos, e foi
compartilhada com as coordenações dos cursos de informática para que sirvam de subsídios para futuras ações
quanto à sustentabilidade. .  
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TRATAMENTO DE COLISÕES EM REALIDADE AUMENTADA POR MEIO DE JOGOS 

  PELLOSI, MURILO SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE) 

SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE) 

Desde sua concepção em meados dos anos 70 a Realidade Virtual (RV) vem sendo usada para sanar a
necessidade de pesquisadores em definir e diferenciar as simulações computacionais tradicionais dos mundos
digitais que crescem a cada momento. Por definição, RV é uma interface avançada para aplicações
computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir, em tempo real, em um ambiente tridimensional gerado
por computador, usando dispositivos multissensoriais. Essa navegação ocorre sob seis graus de liberdade,
relativos aos movimentos de translação e rotação do dispositivo, tendo assim, o software que definir e o
hardware de reconhecer seis tipos de movimentos para frente e para trás, acima e abaixo, esquerda e direita,
inclinação para cima e para baixo, angulação à esquerda e para direita e rotação à esquerda e à direita. Já a 
Realidade Aumentada (RA) é a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário em tempo
real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para
visualizar e manipular os objetos reais e virtuais. Portanto, este trabalho apresenta uma discussão sobre um
jogo (futebol de botão) tradicional para uso em entretenimento, mostrando suas restrições e potencialidades de
evolução no espaço tridimensional, bem como todo tratamento de colisão existente. Por essa razão, o objetivo é 
o de desenvolver um jogo utilizando-se de RV e RA onde haja a simulação do futebol usando botões e praticado
numa mesa disposta, normalmente, diretamente no solo. Várias técnicas serão utilizadas no desenvolvimento do 
aplicativo como a captura de imagens, geração da mesma em tempo real sendo que o usuário poderá mover o
jogador e a bola, sendo necessário calcular a trajetória e a força da mesma quando jogador e bola colidirem
(quando o jogador chutar a bola), simulando uma partida de futebol real. O trabalho é desenvolvido em uma
plataforma WEB e necessita de câmera digital para captura das imagens dos marcadores para projeção dos
elementos virtuais no mundo real. A RA viabiliza e apresenta uma opção para a implementação de jogos
inovadores, envolvendo maior flexibilização e exploração das características espaciais para o desenvolvimento
cognitivo das pessoas. Por isso, optou-se pelo desenvolvimento de um jogo similar ao conhecido como futebol
de botão. A RA é uma tecnologia em expansão, com vasto campo de exploração, contribuindo de maneira
significativa na área da educação e no desenvolvimento locomotor. Ela garante um grande potencial na criação
de jogos, permitindo uma interação natural de fácil adaptação e livre de dispositivos especiais, como capacetes, 
luvas, óculos, entre outros. Os jogos com Realidade Aumentada permitem que os usuários tenham uma visão
enriquecida e ampliada do ambiente. Ao lidar com os objetos virtuais tridimensionais sobrepostos no cenário, o 
jogador estimula sua capacidade de percepção e raciocínio espacial, conforme apresentado no jogo em
desenvolvimento.  
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UMA EXTENSÃO DO MODELO MEDISEEK PARA DESCRIÇÃO E DIFUSÃO DE RECURSOS MÉDICOS 
NA WEB VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

  SILVA, JULIANNO MARTINS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CARRO, SILVIO ANTONIO (Professor - UNOESTE)

A pesquisa em acervos de imagens é uma atividade rotineira na área médica e constitui um importante
diferencial no diagnóstico, treinamento e pesquisa clinica. O Modelo MedISeek é uma solução para descrição e
distribuição de imagens médicas na Web. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma versão para 
dispositivos móveis para o sub-sistema Descritor MedISeek e a extensão de seu modelo de metadados para
descrição de casos clínicos atendidos em campo (locais remotos ou de alto risco). O presente trabalho propõe o
desenvolvimento de uma versão móvel para o módulo Descritor MedISeek, escrito a princípio para a plataforma
Android, além de estender o modelo de metadados MedISeek para permitir descrição de informações
específicas coletadas em campo, ou seja em locais remotos ou locais de conflitos e guerras civis. Este trabalho 
ainda pretende estender o modelo de metadados MedISeek para permitir descrição de informações importantes
na coleta de dados em campo e fornecer uma interface móvel e de alta usabilidade para potencializar a entrada
dos dados principais e permitir em um segundo momento, o detalhamento das informações. Dispositivos móveis
com alto poder de processamento, como tablets e smartphones são acessíveis e populares hoje em dia e
permitem a instalação de softwares para as mais diversas aplicações. A comunidade médica, como demais
setores da população, interage no seu dia a dia com esses dispositivos. A motivação principal para o
desenvolvimento de um produto para a plataforma móvel foi a de criar uma solução que permita o relato de 
casos clínicos em qualquer local e qualquer momento. Quando uma conexão para internet estiver disponível, o
caso descrito será enviado a um servidor web e a pesquisa a casos correlatos estará também disponível. Vários
sistemas web oferecem meios para a distribuição e a posterior recuperação de imagens médicas, como é o caso
dentre vários outros do americano DermAtlas site e do brasileiro MedCenter. Os sistemas existentes, embora
sejam muito acessados, fornecem principalmente serviços para a submissão de imagens com seu relato clínico 
e ferramentas para posterior busca e recuperação. Não possuem um padrão único para a descrição das
imagens, portanto não há o intercâmbio entre os recursos e geralmente há somente uma forma de distribuição
que é a submissão pela própria interface web. O sistema MedISeek pretente por outro lado facilitar a troca de
recursos entre sistemas ao propor um modelo de descrição extensível e o encapsulamento dessa descrição na
própria imagem, permite assim o aproveitamento dessa descrição, na forma de metadados, em outros sistemas 
implementados em quaisquer plataformas e dispositivos. O presente trabalho vem a fortalecer os dois pontos
principais do MedISeek: a extensão do modelo com a inserção de dados coletados em ambiente externo e sua 
evolução tecnológica ao criar um aplicativo a ser instalado em um dispositivo móvel.  
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VI WEBDESIGN FIPP FESTIVAL (WEBFIF) 

  CARRO, SILVIO ANTONIO (Professor - UNOESTE)
RIZO, EDUARDO HENRIQUE (Professor - UNOESTE)

DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)
ALESSI, ROGERIO MARCUS (Professor - UNOESTE)

TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

O WebFIF é um evento anual que visa valorizar a criatividade do design e da usabilidade na criação de
interfaces Web por meio de um concurso. O concurso denominado de festival é lançado durante a INFOESTE,
evento promovido e realizado pela FIPP -Faculdade de Informática de Presidente Prudente com o apoio da
UNOESTE e propõe o desenvolvimento do lay-out e do projeto de navegação de um sistema Web com tema 
pré-estabelecido. Os temas são únicos para cada versão do WebFIF. . O evento tem a proposta de estimular a
criatividade usando a competição entre equipes formadas por estudantes universitários dos cursos da
Faculdade de Informática de Presidente Prudente. As equipes experimentam uma situação do mundo real,
simulando problemas e desafios de um trabalho em grupo, onde o tempo e a concorrência são elementos
bastante presentes. . Na sexta edição do WebFIF, houve a inscrição de 14 equipes com até três integrantes 
cada uma e a participação efetiva de 12 equipes. O tema escolhido para este ano foi "Minha Infância, minha
adolescência, meu video game". O tema explorou o desenvolvimento de um web site para homenagear um título
ou personagem de vídeo game. O título ou personagem foi de livre escolha e independente de plataforma. Cada
equipe teve que apresentar uma proposta para a home page, um modelo padrão para uma das páginas
secundárias e uma splash page (página de apresentação). O tema foi lançado uma semana antes do início da 
INFOESTE, havendo assim, prazo hábil para que as equipes pudessem visitar o local para coleta de materiais e
reconhecimento do contexto do tema. O processo de avaliação dos trabalhos envolve duas fases: a avaliação
técnica, com peso 1, onde os avaliadores (professores da área de Interfaces Web) verificam problemas de
compatibilidade, navegabilidade e adequação correta dos recursos multimídia. E a avaliação de conteúdo, com
peso 2, mais subjetiva, realizada por convidados com experiência na área de desenvolvimento de web sites, 
nesta avaliação, o design é o principal elemento a ser verificado. No WebFIF podemos destacar principalmente
dois pontos positivos, cada qual favorecendo um público diferente: a Faculdade de Informática de Presidente
Prudente (FIPP) e a comissão organizadora do evento pela difusão e repercussão de uma iniciativa que a cada
ano ganha mais força e as equipes que tiveram chances de experimentar, trocar experiências, divulgar seus
trabalhos e enriquecer o portfólio de cada participante.  
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VISITA ACADÊMICA: DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DA UNOESTE 
À COMUNIDADE ESTUDANTIL ATRAVÉS DO PROJETO ROBÓTICA NAS ESCOLAS 

  DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)
ALESSI, HAROLDO CESAR (Professor - UNOESTE)

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

TREJO, MOACIR DEL (Professor - UNOESTE)
ALESSI, ROGERIO MARCUS (Professor - UNOESTE)

O crescente uso e a rápida evolução da informática, uma das áreas do conhecimento mais promissoras da
atualidade, é uma realidade irreversível. Faz-se necessária a divulgação das constantes inovações tecnológicas 
aos estudantes do ensino médio. O presente trabalho tem por objetivo organizar e sistematizar um conjunto de
tarefas práticas para serem utilizados por leigos em informática, com a utilização de kits de robótica.
Proporcionar também à comunidade estudantil de Presidente Prudente e região, a oportunidade de conhecer a
área de computação e informática bem como os cursos oferecidos pela Faculdade de Informática de Presidente
Prudente – FIPP/Unoeste. A atividade visa divulgar as novas tecnologias, aplicações e as diversas atuações dos 
profissionais da área de Computação e Informática. São realizadas visitas, palestras e encontros entre
coordenadores de ensino da Faculdade de Informática da Unoeste e alunos do Ensino Médio nas próprias
escolas do alunado ou no Campus II da Unoeste, através do Projeto “E Agora José” realizado pelo curso de
Psicologia da Unoeste. Nestes encontros, utiliza-se kits de robótica para despertar o interesse e a criatividade
dos alunos envolvidos nesta atividade. Espera-se, com este trabalho, que os alunos participantes conheçam 
mais sobre a área de computação e informática, com o intuito de evitar escolhas erradas dos cursos e, como
conseqüência, a sua desistência. Pretende-se também, buscar novos alunos para os cursos da Faculdade de 
Informática de Presidente Prudente - FIPP/Unoeste. .  
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ANÁLISE DOS DADOS DA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO INGRESSANTE DA UNOESTE 

  QUINTILIO, ROBSON (Professor - UNOESTE)
RIZO, CRISTIANE MACIEL (Professor - UNOESTE)

Os processos de avaliação do ensino superior têm grande importância na garantia de qualidade na formação de
pessoal acadêmico e de mercado. Como importante elemento do processo avaliativo, o SINAES destaca o
autoconhecimento, que deve gerar ações que direcionem o crescimento da Instituição. Portanto, o material 
produzido pelas Comissões Próprias de avaliação (CPAs) tem extrema importância no processo avaliativo da
Instituição e na construção de diretrizes administrativas e acadêmicas, sendo importante subsídio para a
elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Institucional, já que o autoconhecimento deve gerar ações que
direcionem o crescimento da Instituição. A CPA da Unoeste tem realizado avaliações e ações com ampla
cobertura das diversas dimensões propostas pelo SINAES. Desde então, grande quantidade de dados foi 
coletada e utilizada nos processos de tomada de decisão, mas as análises das informações foram quase
sempre realizadas dentro de um período de tempo bastante restrito (um semestre ou um ano, dependendo da
avaliação). Existe, assim, quantidade considerável de informações com potencial para análise mais profunda,
principalmente em sua série histórica. O estudo dessas informações pode produzir valioso material de consulta
para os setores acadêmico e administrativo da Instituição, balizando ações e tomadas de decisão importantes 
para seu crescimento e constante adequação à realidade educacional Nacional, sem perder de vista as
particularidades regionais. O presente trabalho objetiva analisar a série histórica dos dados sobre o perfil dos
alunos ingresssantes da Unoeste coletados por meio dos procedimentos atuais de autoavaliação, identificando
características e tendências. Tal estudo deve ser utilizado como suporte (pré-requisito) para ações da comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da Unoeste e setores administrativos. Neste trabalho, pretende-se utilizar os 
resultados das avaliações do “Perfil do aluno ingressante”, cujo histórico de aplicação é dos mais antigos e
frequentes. A pesquisa realizar-se-á com base nos dados já disponíveis na comissão Própria de Avaliação da 
Unoeste e, dada sua quantidade, deve fazer uso intenso de recursos computacionais relacionados à tabulação e
análise de dados. Planejam-se os seguintes passos: coleta dos dados junto à CPA/Unoeste; Tabulação da
evolução temporal das variáveis (itens avaliados); Identificação de padrões e/ou características de relevância
observadas nos dados; Elaboração de quadro histórico para estabelecer relações de causalidade e explicar
eventuais comportamentos notáveis entre os dados. O tipo de análise requerida dependerá das características 
das variáveis envolvidas e escolhidas e que serão identificadas ao longo do processo de tabulação e estudo
descritivo. Testes não-paramétricos provavelmente serão necessários.  
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ANÁLISE E APLICABILIDADE DE SOFTWARE LIVRE PARA O DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS 
DINÂMICAS 

  YOKOTA, ROBSON (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

O modelo que serviu como base para a criação da Internet advêm da ARPANet (Advanced Research and
Projects Agency - Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) e tinha como objetivo interligar os
departamentos de pesquisa do governo militar norte-americano com suas bases. Com o decorrer dos anos ela
passou a ser utilizada no meio acadêmico para então ser explorada como um meio comercial. O número de
pessoas que acessam diariamente a Internet aumenta cada vez mais, assim como cresce também o número de 
sites e informações disponíveis na rede. Dessa forma não basta mais apenas criar um meio de comunicação na
Internet, é necessário também fazer com que esse meio destaque-se entre tantos outros. Sob essa perspectiva 
é possível observar a dicotomia estático x dinâmico que são duas maneiras distintas para se criar websites. O
trabalho visa demonstrar como conseguir maior interação com as pessoas que acessam o site por meio de sites
dinâmicos e consequentemente ter uma maior visualização neste meio. Este trabalho tem como objetivo geral
realizar um estudo comparativo entre soluções de softwares para desenvolvimento de páginas dinâmicas
visando definir a melhor prática, bem como a sua aplicabilidade no desenvolvimento de um protótipo web 
dinâmico. Para atingir este objetivo geral será realizado um estudo teórico das linguagens ASP.NET e
JavaScript bem como sua comunicação com um banco de Dados, além da pesquisa e estudos de diferentes
Frameworks para Javascript como JQuery, Mootools e o Dojotoolkit, criação de um comparativo entre estes 
Frameworks e o desenvolvimento de um protótipo para um sistema de montagem de quadro de horário para
acadêmicos e coordenadores. . A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é identificada 
como uma abordagem qualitativa, que possui o objetivo de explorar e descrever o processo de desenvolvimento
de páginas dinâmicas visando a construção de um protótipo web dinâmico. O levantamento bibliográfico será
inicialmente realizado por meio de livros, artigos científicos e referências sugeridas pelo orientador, focando
assuntos que forneçam uma base de conhecimento para uma noção de como desenvolver o trabalho proposto. 
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APLICABILIDADE DE ALGORITMOS GENÉTICOS NA ELABORAÇÃO DE GRADES DE HORÁRIOS DE 
IES 

  MENEZES, CLARIANE SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MESCUA, RODRIGO MATHIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

QUINTILIO, ROBSON (Professor - UNOESTE)

A construção de grades de horários escolares é um problema de solução não trivial, envolvendo um grande
número de restrições, se prestando bem às técnicas de computação evolucionária. Os algoritmos evolucionários 
são algoritmos de otimização ou que executam tarefas de aprendizagem com a capacidade de evoluir. A
abordagem não determinística desses algoritmos abre uma grande cadeia de opções para a resolução de
problemas cuja solução manual é considerada de grande dificuldade. Um problema, de solução não trivial, é o
que envolve a construção de grades de horários escolares que, em geral, apresentam um grande número de
restrições. Apesar de implementações comerciais já estarem disponíveis, a criação de uma solução própria, com 
grande capacidade de adaptação à realidade de certa Instituição e/ou curso, além da óbvia vantagem para os
responsáveis pela grade de horários, provê aos alunos participantes uma rara e excelente oportunidade de
conhecer técnicas poderosas de otimização, cuja aplicação extrapola muito o problema-exemplo proposto. O 
objetivo desse trabalho é estudar os diversos tipos de algoritmos evolucionários, em particular os algoritmos
genéticos, e aplicá-los à solução do problema da grade de horário, implementando uma solução para um caso 
real. Como ponto de partida, as necessidades e restrições envolvidas na contrução de uma grade de horários
devem ser levantadas e um estudo aprofundado dos diversos tipos de algoritmos evolucionários deverá ser 
realizado. A aplicabilidade, restrições e técnicas computacionais exigidas devem ser elencadas para que, então,
decida-se pela abordagem mais adequada ao problema proposto. Essa fase tende a ser, principalmente,
bibliográfica. A seguir propõe-se a realização de alguns experimentos, implementando-se alguns tipos de 
algoritmos evolucionários para a resolução de partes mais simples do problema, por exemplo, com número
reduzido de restrições. Deve-se, nesse passo, verificar a adequação e eficiência das técnicas propostas, bem 
como suas potenciais limitações. Numa terceira fase, o algoritmo, do tipo selecionado, deve ser elaborado e
implementado para a situação real da construção de uma grade de horários, que seervirá como validação para
os procedimentos estudados.  
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COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE DATA WAREHOUSE PARA APLICAÇÃO 
EM CENTROS COMERCIAIS 

  COSTA JUNIOR, JEFFERSON MARTINS DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARACCI, FRANCISCO VIRGINIO (Professor - UNOESTE)

ZAUPA, AGLAE PEREIRA (Professor - UNOESTE)

O mundo dos negócios é cada vez mais competitivo e complexo para as empresas. Cada mínima fatia de 
mercado é considerada essencial para o crescimento da organização. O BI surge então como ferramenta que irá
suportar a tomada de decisão nas empresas, dando um diferencial e uma vantagem frente às concorrentes. O BI
é composto por um conjunto de ferramentas, que baseada em dados e informações auxilia o gerenciamento e
as decisões a serem aplicadas gerando conhecimento. A sua fonte bruta de matéria prima são os dados, que
depois de trabalhados geram informações, que se aplicado os conhecimentos corretos trarão ganhos imensos 
às organizações. . O objetivo deste projeto é realizar um levantamento sobre ferramentas de Business
Intelligence existentes no mercado e realizar uma análise comparativa dessas ferramentas com o intuito de
definir as que se adéquam melhor para utilização em centros comerciais, com ênfase na relação custo-benefício 
para empresas deste ramo de atividade. Para a escolha das ferramentas serão consideradas as necessidades
de um centro comercial, bem como fornecer os melhores recursos que auxiliem nas decisões estratégicas, 
tentando eleger aquela que apresenta um custo aceitável para este tipo de empreendimento. . O projeto será
desenvolvido na Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), onde serão utilizados os laboratórios
disponíveis, bem como os livros do acervo bibliográfico da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e
materiais disponíveis na internet. Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico sobre Business
Intelligence e modelagem de dados multidimensional a ser utilizado como embasamento teórico para as fases
subseqüentes. A próxima fase consistirá de uma pesquisa sobre ferramentas de Business Intelligence existentes
no mercado. Finalmente, será feita uma análise comparativa das ferramentas em relação à sua utilização em 
centros comerciais, bem como a escolha das ferramentas adequadas para este tipo de organização. Todas as
ferramentas analisadas serão submetidas à mesma base de dados. Essa análise terá como principais critérios:
a facilidade de uso, o custo, a forma de apresentação dos resultados, e recursos e técnicas disponíveis. Com
base na tabulação desses resultados, serão extraídos indicadores qualitativos em relação ao custo-benefício 
das ferramentas comparadas. .  
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. 

  RODRIGUES, LEONARDO ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

Realidade Virtual é uma interface avançada do usuário para acessar aplicações executadas no computador.
Alguns objetos virtuais podem ser animados e possuírem comportamentos autônomos ou disparados por 
eventos. A geração de imagens, pelo computador, a partir de determinados pontos de vista fixos ou variáveis,
permite a visualização do mundo virtual pelo usuário. Realidade Aumentada é um ramo da Realidade Virtual,
que se apresenta como uma mistura de mundos reais e mundos virtuais. Realidade Aumentada tem como foco a
projeção de objetos 2D ou 3D em planos especiais de propriedades específicas de modo que quando
configurado corretamente na aplicação, essa consegue projetar os objetos neste plano. A Realidade Aumentada 
(RA) caracteriza-se como a adição, em tempo real, de suplementos virtuais em um ambiente real. Diante disso,
o presente projeto se justifica na importância da disponibilização de uma ferramenta que possibilite o usuário 
criar a sua própria aplicação de RA em dispositivos móveis, liberando o usuário de ter um grande conhecimento
tanto na área de programação quanto da ferramenta (biblioteca) que trata de dar a funcionalidade ao ambiente
em Realidade Aumentada. O objetivo deste projeto é estudar, implantar e implementar uma ferramenta que
possibilite o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada em dispositivos moveis com sistema
operacional ANDROID. Metodologia qualitativa, que possui o objetivo de explorar e descrever o processo de 
Análise e Desenvolvimento de um aplicativo de Realidade Aumentada em dispositivos com sistema operacional
Android. O projeto será realizado nas dependências da Faculdade de Informática de Presidente Prudente
(FIPP), onde serão utilizados diversos materiais disponíveis da faculdade, linguagem de programação Java com
o ambiente de programação MOTODEV, biblioteca AndAR e material bibliográfico. Para o desenvolvimento do
projeto, inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica, seguindo da implementação do protótipo para 
realizações de testes e coleta de resultados.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE AQUISIÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE 

  PAIVA, HELTON PAZOTTI DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARACCI, FRANCISCO VIRGINIO (Professor - UNOESTE)

PEREGO, CASSIA ALVES (Professor - UNOESTE)

Devido à necessidade de tornarem públicos os processos de aquisições e seleção de fornecedores de produtos
e serviços, segundo o decreto nº 21.001/2010, as prefeituras necessitam padronizar este procedimento e sua
documentação. Seguindo as melhores práticas em gerência de projetos publicadas pelo PMI (Project 
Management Institute), pretende-se disponibilizar um modelo a ser utilizado neste processo. Este projeto
pretende atender e auxiliar a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente na adaptação e implantação de
processos de aquisição padronizados, que atendam tanto o decreto citado acima, quanto às necessidades e
rotinas dos setores envolvidos. O processo a ser implantado deve adequar-se, também, às melhores práticas 
publicadas pelo PMBoK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). Portanto, objetivo do projeto é criar o
modelo a ser utilizado sendo que este modelo será composto por uma sequência de etapas a serem seguidas
com o preenchimento de formulários padronizados. Será, ainda desenvolvido um manual com orientações de
preenchimento para este formulários. Neste estudo serão consideradas, para propor o processo, as áreas de
gerência de aquisições, custo e qualidade do PMBoK (Project Management Body of Knowledge). Depois do
projeto concluído e aplicação experimental do plano de aquisição este poderá ser implantado em outros órgãos 
público ou empresas do setor privado que necessitem de um plano de aquisições. A primeira fase realizará um
levantamento bibliográfico sobre o gerenciamento de aquisições e qualidade de acordo com as melhores
práticas do PMBok, livro este disponível na biblioteca da universidade e sobre o decreto municipal nº
21.001/2010. Em seguida, serão realizadas visitas in loco na Prefeitura Municipal de Presidente Prudente para o
levantamento de requisitos e dos processos de negócio atualmente utilizados para aquisição de recursos. Na
segunda fase será realizada a análise dos processos existentes e elaborada uma proposta de plano de
aquisição com normas, formulários específicos e critérios de seleção de fornecedores e recursos. Esta norma 
deve estar de acordo com o decreto citado, contudo aplicando as melhores práticas em gerenciamento de
aquisição publicadas pelo PMBoK. A segunda fase será desenvolvida utilizando os recursos disponíveis nos
laboratórios da Faculdade de Informática de Presidente Prudente. O processo de avaliação e validação da
pesquisa será realizado aplicando experimentalmente o plano de aquisição elaborado perante os responsáveis
da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, com posterior emissão de parecer.  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA APOIO AO 
ENSINO DE MÉTRICAS DE SOFTWARE 

  SGRIGNOLI, EVANDRO LUIZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREGO, CASSIA ALVES (Professor - UNOESTE)

MARACCI, FRANCISCO VIRGINIO (Professor - UNOESTE)

As métricas de software são utilizadas no gerenciamento de projetos para auxiliar nas estimativas de tempo,
esforço e custo envolvidas no desenvolvimento de um determinado projeto de software. São necessárias
informações de projetos anteriores para determinar e ajustar as estimativas para os projetos futuros
(PRESSMAN, 2006). Para realizar as estimativas, devem ser considerados os tipos de orientação utilizados 
durante o desenvolvimento, baseados em sua aplicação. Dentre as métricas orientadas à função, a contagem
de pontos por função é uma técnica utilizada para medir o tamanho do software através da quantificação da
funcionalidade do processamento da aplicação (NESMA, 2005). Atualmente, o processo de contagem de pontos
de função é realizado nas disciplinas de Prática e Gerenciamento de Projetos de forma manual. Com a
necessidade de automatizar este processo, pretende-se, por intermédio deste trabalho, desenvolver uma 
ferramenta de apoio ao ensino de métricas por pontos de função. A ferramenta a ser desenvolvida será utilizada
no ensino de métricas nas disciplinas de Prática e Gerenciamento de Projetos dos cursos de Bach. em Ciência
da Computação, Bach. em Sistemas de Informação, Tecnologia em Sistema para Internet e Tecnologia em
Gestão da TI. Este estudo objetiva a realização de uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o processo de
aplicação de métricas orientadas a função, bem como o desenvolvimento de uma ferramenta que automatize 
este processo. A ferramenta terá a interface necessária para realizar a entrada de dados da contagem das
funções do tipo dados e as do tipo transação. Após a entrada de dados, a ferramenta automatizará a parte das 
fórmulas para os cálculos dos pontos de função não ajustados. O próximo passo será a interface de entrada de
dados para a determinação do fator de ajuste, que representa as particularidades do ambiente em que a
aplicação se encontra. Com a definição do fator de ajuste é possível calcular o número de pontos de função
ajustados (PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2009). Será desenvolvida também uma funcionalidade de
auxílio, no formato de help on-line, quanto ao conteúdo teórico aplicado pela utilização da ferramenta. Na 
primeira fase será realizado um levantamento bibliográfico para proporcionar ao aluno uma visão geral sobre
métricas e um entendimento sobre as etapas que devem ser seguidas, bem como as fórmulas utilizadas durante
a aplicação da métrica. Os resultados dos cálculos servem como parâmetro para realizar estimativas de esforço,
tempo e custo para projetos de software. Na segunda fase do projeto será desenvolvida uma ferramenta que
automatize as etapas de contagem de pontos de função não ajustados, determinação do valor do fator de ajuste 
e cálculo do número de pontos de função ajustados. Para o desenvolvimento da ferramenta será utilizada a
linguagem de programação C# e banco de dados SQL Server, ambos sem custo para o projeto. Finalmente será
desenvolvido um artigo para submissão em eventos regionais.  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA WEB PARA GERAÇÃO DE APLICAÇÕES DE 
REALIDADE AUMENTADA POR MEIO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL. 

  SCANDOLIERI, BRUNNO RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

A Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA) são duas tecnologias computacionais que facilitam as 
interações dos usuários com os softwares. A Realidade Virtual ou RV é uma interface avançada para aplicações
computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir, em tempo real, em um ambiente tridimensional gerado
por um computador, usando dispositivos multissensoriais. A RV foi desenvolvida na década de 60 por Ivan
Sutherland, porém essa tecnologia ganhou força somente na década de 90, quando a evolução tecnológica
permitiu a execução da computação gráfica interativa em tempo real juntamente com o baixo custo dos 
computadores, surgindo então a Realidade Aumentada. A Realidade Aumentada ou RA pode ser definida como
sendo a inserção de objetos virtuais no ambiente físico ou real, mostrada ao usuário, em tempo real, com o
apoio de algum dispositivo tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e
manipular os objetos reais e virtuais. Uma comparação básica entre RV e RA é que a RA adiciona objetos
virtuais em um mundo real enquanto que a RV é totalmente virtual. Os crescentes avanços da Realidade 
Aumentada estão se tornando um novo marco na era computacional e já estão sendo empregados em diversas
áreas, na forma de ensino e aprendizagem presencial ou a distancia ou até mesmo entretenimento, modificando
o usuário, pois este não é mais um simples receptor de informação, ele interage com ela. Porém para se criar
uma aplicação em RA é necessário o conhecimento de uma linguagem de programação, lógica de programação
e estruturas de dados, o que acaba restringindo o uso de aplicações de RA e prejudicando o desenvolvimento
destas aplicações por pessoas que não tenham esse conhecimento. Esse projeto se justifica no sentido de
facilitar a geração de aplicações de realidade aumentada através da WEB por meio de uma interface simples, 
liberando o usuário de ter conhecimento de programação de computador. O objetivo desse projeto é estudar e
implementar uma ferramenta de autoria que possibilite o desenvolvimento de aplicações de Realidade
Aumentada na web utilizando programação visual baseada em componentes widgets com ênfase na interação e
na combinação destes. O projeto será realizado nas dependências da Faculdade de Informática de Presidente
Prudente (FIPP), onde serão utilizados os laboratórios existentes, computadores pessoais, câmera de vídeo e 
marcadores para uso da RA, linguagem de programação ActionScript 3, biblioteca Flartoolkit, Flash Develop,
Flash Builder e material bibliográfico pessoal, da internet e da biblioteca da Unoeste. Para o desenvolvimento do
projeto, inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica, seguido da implementação do protótipo para
realizações de testes e coleta de resultados para que na fase final do projeto, seja corrigido todos problemas
encontrados na fase de projeto.  
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DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE MÓVEL PARA O SISTEMA RECOLIBRAS 

  TREJO, RICARDO DEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARRO, SILVIO ANTONIO (Professor - UNOESTE)

RecoLibras é um sistema desenvolvido na modalidade OpenSource e destinado à inserção digital de surdos-
mudos. O sistema tem como objetivo traduzir a imagem de um gesto em Libras para um caracter do alfabeto ou
um número, possibilitando assim a interação entre deficientes auditivos e pessoas que não conhecem a
interação por gestos. A inserção no mundo digital irá possibilitar a sensação do exercício da cidadania a muitos
portadores de surdez, iniciativas estas que deveriam ser amplamente aplicadas. O projeto de pesquisa proposto
trará benefícios para os portadores de surdez que através de melhorias em um aplicativo poderá se comunicar
com outras pessoas que não conheçam a linguagem e como meio de treinamento para que qualquer indivíduo 
possa entender a forma de comunicação dirigida aos portadores de surdez. Um protótipo do sistema está
desenvolvido atualmente para ser instalado em plataforma desktop. Este projeto tem o objetivo de desenvolver
uma versão móvel para o sistema. A versão móvel deve corrigir algumas falhas encontradas no processo de
reconhecimento dos gestos e propor novas funcionalidades viabilizadas pela novo formato do aplicativo. O
desenvolvimento da pesquisa será dividida em 3 fases. Na primeira fase deverão ser realizadas pesquisas com 
o objetivo de reconhecer as tecnologias a serem utilizadas na implementação do aplicativo: Android, Libras,
pacotes Android para o processamento e captura de imagens. A segunda fase representa a reescrita de código
do sistema desktop para o sistema móvel, aproveitando para testar novas soluções de reconhecimento de
gestos e novas funcionalidades. A fase final será representada pela implementação final do aplicativo, sua
instalação e o relato dos testes realizados.  
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DETECÇÃO E RECONHECIMENTO DE LOGOTIPOS 

  CAMELO, LETICIA APARECIDA DE MOURA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

Um dos métodos de levantar dados geográficos com economia de recursos e rapidez são os sistemas de
mapeamento móvel, onde as informações são obtidas através de câmaras e sistemas de navegação que são
carregados em veículos que trafegam pelas vias das cidades. Os sistemas de mapeamento móvel têm como
uma de suas aplicações o georreferenciamento de pontos de interesse como lojas, restaurantes e bancos.
Esses pontos de interesse são detectados, reconhecidos e extraídos das imagens de maneiras manual, 
automática ou semiautomática e podem ser feitos em tempo real, ou seja, enquanto a aquisição dos dados são
feitos, ou após o levantamento os dados e imagens onde o processamento é feito em escritório. Porém, por ser 
uma plataforma móvel, em geral um veículo automotor, existe situações onde não é possivel o tráfego de
veículos por algum motivo, como praças, calçadões, ruas intransitáveis etc. Com isso o georreferenciamento
para ser completo, tem que ser feito de forma manual, mas como o equipamento é robusto dificulta a execução
do mesmo. Este projeto pretende oferecer uma alternativa para o georreferenciamento de pontos de interesse
onde os veículos do sistema de mapeamento móvel não podem transitar por algum motivo, como praças e 
calçadões. Esta alternativa será implementar um aplicativo para um dispositivo móvel (celular/tablet) que auxilie
no georreferenciamento de pontos de interesse. Sendo que estes pontos deverão possuir logotipos bem
definidos e conhecidos, como de bancos e de grandes lojas, e o dispositivo móvel utilize o ambiente operacional
Android. Por ser um sistema de baixo custo e portátil ele poderá ser utilizado inclusive para fins de fiscalização,
como por exemplo, para verificar a adequação do tamanho do logotipo de estabelecimentos comerciais em 
cidades onde a legislação para esse tipo de publicidade é rigorosa, como em São Paulo, com a Lei da Cidade
Limpa. Em trabalhos futuros, o sistema pode inclusive permitir a medição em tempo real da fachada do
estabelecimento para verificar a conformidade com a Lei.  
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ESPECIFICAÇÃO DE UM FRAMEWORK PARA IMPLEMENTAÇÃO DE JOGOS 2D DESTINADO AO 
ENSINO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO 

  VICENTE, TIAGO ELIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O estudo de algoritmos e técnicas de programação, como uma das primeiras disciplinas de um curso superior
na área de Computação e Informática, tem se apresentado como um dos principais responsáveis pela crescente
e constante desistência de alunos nos diversos cursos dessa área no País. Nessa perspectiva, vários estudos
estão sendo conduzidos em busca de melhorar as metodologias e técnicas de ensino de algoritmos e de 
programação, consequentemente, possibilitando minimizar os efeitos do fator desistência em cursos dessa área.
Neste contexto, estão inseridas as disciplinas de Algoritmos e Técnicas de Programação (ATP) dos cursos de
Bacharelado em Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação, da Faculdade de
Informática de Presidente Prudente (FIPP), da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A definição de
novas alternativas para o ensino de algoritmos e de programação é imprescindível para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem dessa temática nos cursos da área de Computação e Informática. O objetivo do projeto
é desenvolver um framework baseado na linguagem de programação ‘C’ e/ou Java, contendo funções básicas
para construção de jogos em duas dimensões (2D). Neste contexto, framework é compreendido como um
conjunto de classes, objetos e relacionamentos agrupados para construir aplicações de software. Portanto, o
projeto prevê a construção de um conjunto de classes, objetos e relacionamentos que possibilite a criação e 
movimentação de elementos na tela de um computador. Ao realizar a manipulação de elementos na tela do
computador, por meio do framework simulando um jogo, os usuários estarão utilizando conceitos básicos de
seleção e repetição que são essenciais para o ensino de algoritmos e programação. Esse projeto está inserido
em um estudo mais amplo de investigação de novas alternativas para o ensino de algoritmos e programação
nos cursos da FIPP.  
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ESTUDO DA BIBLIOTECA ARTOOLKIT E O SEU USO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE 
REALIDADE AUMENTADA PARA DESKTOP. 

  SITOLINO, CARLOS AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SISCOUTTO, ROBSON AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

Quando falamos em realidade virtual estamos referindo em interfaces tridimensionais geradas por
computadores, que permitem aos usuários entrar em espaços tridimensionais modelados e executar ações, 
usando uma variedade de dispositivos especiais muitos deles disponíveis no mercado. A realidade aumentada
está entre a realidade virtual e o ambiente real, usando como ponto de partida o ambiente real, ele visa utilizar
mecanismos para aumentarem a percepção da realidade aprendida pelo utilizador seja em contexto laboral,
lazer ou outros, sendo utilizada no auxilio das atividades do dia-a-dia. Com os crescentes avanços da realidade 
aumentada esta vêm se tornando um marco importante para a era computacional e já vem sendo empregada
em diversas áreas, auxiliando no ensino/aprendizagem ou até mesmo no entretenimento, fazendo com que o
usuário não seja apenas um simples receptor de informações , ele passa a se interagir com ela podendo assim 
oferecer um feedback. Essa tecnologia deverá ter grande impacto no relacionamento das pessoas, pois facilita a
formalização das ideias, através de novas maneiras de visualizar, comunicar e interagir com pessoas e
informação. Apesar de todas as áreas do conhecimento deverem usufruir dos benefícios da realidade
aumentada, ensino, aprendizagem e treinamento deverão particularmente passar por uma grande evolução com
novas formas de relacionamento do estudante com professor, colegas e informação, propiciados pela mistura do 
real com o virtual. Hoje uma das ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento de aplicações utilizando
realidade aumenta é a ferramenta ARToolKit, porém esta ferramenta não permite a interação do usuário com os
objetos virtuais criados por ela, limitando as aplicações desenvolvidas. Para o desenvolvimento de aplicações
com melhor interatividade com o usuário, será necessário criar uma ferramenta que permita utilizar o ARToolKit
como base mas que permita a interação do usuário com os objetos, fazendo com que as aplicações criadas se
tornem mais interativas e com maior usabilidade. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar os principais
conceitos relacionados com a realidade virtual e realidade misturada, mais especificamente a realidade 
aumentada, apresentando um estudo da ferramenta ARToolKit bem como o desenvolvimento de uma aplicação
de RA focada em um ambiente didático em ambientes desktops. O projeto será realizado nas dependências da
Faculdade de Informática de Presidente Prudente, onde serão utilizados os laboratórios existentes, material
bibliográfico pessoal, da internet e da biblioteca da Unoeste. Será desenvolvido um protótipo de uma aplicação
de RA focada em um ambiente didático e utilizando a biblioteca ARToolKit e ARInteraction estudadas e 
exploradas na pesquisa.Os recursos oferecidos pela aplicação serão explorados, testados e avaliados por
docentes e alunos, tendo como resultado um banco de informações para a localização de pontos de melhorias e
problemas recorrentes.  
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ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE DE SIMULAÇÃO DE ORGANISMOS VEGETAIS 

  SERRAGLIO, LORENA VALQUIRIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TOLEDO, FELIPE GONÇALVES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CABRAL, FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE (Professor - UNOESTE)
QUINTILIO, ROBSON (Professor - UNOESTE)

Uma nova forma de estudar sistemas biológicos vem adquirindo cada vez mais importância nos últimos anos: a
simulação, em programas de computador, de características típicas de organismos vivos, tais como evolução,
adaptação e aumento da diversidade. Ao invés de trabalhar com seres vivos em laboratório, animais ou 
vegetais, essa técnica permite investigar em um ambiente virtual temas como a influência do ambiente sobre o
organismo vivo ou sua interação com outros seres vivos, dentre outros. Especificamente no caso de organismos
vegetais, um grande número de sinais, externos e internos, é processado por uma planta típica. Espera-se que o 
desenvolvimento deste trabalho permita compreender melhor os aspectos envolvidos na dinâmica de evolução
de uma planta típica, notadamente os processos de análise das condições do ambiente, e uma vez com o 
ambiente simulador em funcionamento, seja possível desenvolver futuros trabalhos para representar essa
simulação por meio de um sistema robótico no mundo real, configurando-se em um “plantoide”. Destacam-se 
como objetivos principais deste Projeto: Estudar os parâmetros fundamentais para o desenvolvimento de uma
planta; Estudar a possível modelagem matemática desses parâmetros; Desenvolver um ambiente de simulação
virtual do desenvolvimento de uma ou mais plantas, segundo as condições e parâmetros indicados pelo usuário 
do sistema. Será realizada pesquisa bibliográfica para estabelecer os parâmetros de importância para
alimentação do sistema e seu efeito esperado no comportamento do organismo simulado. A partir dessas
informações, devem-se definir: As estruturas computacionais adequadas à entrada de dados, prevendo a
necessidade de expansão do sistema e de possíveis interfaces físicas; A interface gráfica com o usuário tanto
para controle de entrada de dados quanto para a representação do organismo; A linguagem de programação
mais adequada ao tipo de processamento necessário e à interface gráfica. Após essas definições, o sistema
deve ser implementado e testado.  
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FRAMEWORK PARA GERAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM NO PADRÃO SCORM EM C 
SHARP 

  FERREIRA, GUSTAVO ALBUQUERQUE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

Ambientes de aprendizado na Web incentiva pesquisas e torna evidente a importância do desenvolvimento de
tecnologias e padrões que permitam ambientes, instrutores e participantes a criar, encontrar, consumir, reusar e 
compartilhar objetos de aprendizagem ou learning objects. Os padrões para metadados, objetos de
aprendizagem e arquiteturas para prover suporte a estas tecnologias em sistema de ensino na Web (Learning
Management Systems - LMS) são a chave para o sucesso do e-Learning. Neste sentido, o conceito de objetos 
de aprendizagem possui fundamental importância e concentra grande parte das pesquisas realizadas nesta
área. Em paralelo, a observação de que o aprendizado na Web ocorre por meio do auxílio de ferramentas e 
serviços que fazem parte dos LMS gera a reflexão sobre a atual modelagem e entendimento destes serviços. O
padrão SCORM proporciona uma grande evolução em termos de reusabilidade, portabilidade e
interoperabilidade em ambientes de aprendizado na Web e foi o escolhido para a construção do framework
proposto neste trabalho que será utilizado para gerar objetos de aprendizagem na Web. O principal objetivo
deste trabalho é desenvolver um framework para geração de objetos de aprendizagem no padrão SCORM. A 
partir do desenvolvimento desse framework, ele fornecerá uma interface para a construção de softwares de
autoria para edição de objetos de aprendizagem e integração com o Sistema de Gerenciamento de Aprendizado
(LMS). . Inicialmente será feito um levantamento na literatura para obtenção de conhecimentos a respeito das
técnicas e metodologias empregadas a respeito do padrão SCORM. A partir desse levantamento será escrita
uma revisão bibliográfica do que há de mais atual e funcional para a aplicação do padrão em software de
autoria. Em outro momento será estudada a tecnologia Microsoft Silverlight. Pretende-se utilizar os recursos 
dessa tecnologia para construir o framework para geração de objetos de aprendizagem no padrão SCORM em 
C Sharp. Diversos experimentos deverão ser realizados durante e após o desenvolvimento da aplicação para
que se consiga um bom resultado e uma boa relevância no trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Exactarum, vol. 3, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 152

ENAPI 2011 
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

 
 

PESS: ESPECIFICAÇÃO DE UM PACOTE DE PROGRAMAS CONTENDO ERROS SINTÁTICOS E 
SEMÂNTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

  ALMEIDA, PAULO CESAR GOMES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FERREIRA, ELY FRANÇA DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

DÓRIA, EMERSON SILAS (Professor - UNOESTE)
ALMEIDA, LEANDRO LUIZ DE (Professor - UNOESTE)

PAZOTI, MÁRIO AUGUSTO (Professor - UNOESTE)

A definição e construção de um pacote de programa contendo erros (sintáticos e semânticos) injetados
propositalmente, considerando as principais estruturas de programação desenvolvidas nas disciplinas básicas
de algoritmos e programação, possibilitarão o desenvolvimento de práticas laboratoriais direcionadas. Os 
professores das disciplinas poderão utilizar os recursos disponibilizados pelos ambientes de desenvolvimento
como mecanismo que leve o aluno a deixar a postura passiva de receptor de informações para assumir uma
postura ativa de construtor do conhecimento, capaz de (i) reconhecer o problema, (ii) identificar o erro e (iii)
apresentar uma solução. A compreensão dos erros, bem como, as formas de correção poderão ser de extrema
importância no processo de ensino e aprendizagem de algoritmos e técnicas de programação. O objetivo do
projeto é desenvolver um conjunto de programas utilizando a linguagem de programação ‘C’ e/ou PHYTON,
contendo erros sintáticos e semânticos. Os erros serão injetados nos programas considerando as principais 
estruturas de programação estudadas durante as disciplinas de Algoritmos e Técnicas de Programação I e II.
Esse projeto está inserido em um estudo mais amplo de investigação de novas alternativas para o ensino de
algoritmos e programação nos cursos da FIPP. 1 microcomputador com Sistema Operacional Windows ou
Similar; 1 compilador de programas; .  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL DE SITES PARA AS EMPRESAS DO MERCADO 
MODELO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

  YOKOTA, ROBSON (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

O Mercado Modelo Municipal de Presidente Prudente existe há mais de 20 anos e abriga atualmente 13
empresas, entre elas açougues, quitandas e rotisserias. Ele está localizado na Rua Djalma Dutra atrás do
Parque de Uso Múltiplo (PUM). Mesmo existindo há tanto tempo na cidade e sendo um projeto da prefeitura o 
Mercado Modelo ainda não é muito conhecido na região. Uma forma de promover a divulgação das empresas e
dos serviços que se encontram nele é a internet. Para isso será criado um Portal Online que abrigará todas as
empresas, onde cada uma terá um site no formato de Blog e poderá gerenciar o conteúdo dele. O objetivo
principal deste projeto é o de criar um meio de comunicação para as empresas localizadas no Mercado Modelo
de Presidente Prudente, visando assim aumentar a visualização e a divulgação das empresas e de seus 
serviços. O projeto é desenvolvido em prol do processo de aquisição de competências e habilidades dos alunos
por meio de uma atividade prática, fortalecendo o vínculo Universidade-Empresa-Aluno facilitando sua futura
inserção no mercado de trabalho. Pelo caráter educacional, essa atividade não é remunerada, não gera vínculo
empregatício e ainda permite que a empresa se beneficie com os resultados obtidos, estendendo gratuitamente
o conhecimento universitário a sociedade. O projeto proposto é desenvolvido sob orientação na disciplina 
denominada Projeto Integrador de Tecnologias do quarto termo do curso Superior de Tecnologia em Sistemas
para Internet da Faculdade de Informática da Unoeste. A metodologia aplicada é estabelecida por quatro fases 
interrelacionadas, iniciando no processo de análise e projeto do sistema pelo Processo Unificado, cujo em linhas
gerais é estabelecido pelas seguintes fases: Especificação de Requisitos, Análise de Requisitos, Projeto de
Software e Codificação. A especificação de requisitos se inicia com a adoção de uma técnica de levantamento
de requisitos que deverá descrever todas as funcionalidades que o sistema implementará. A fase de análise
desenvolve um projeto de arquitetura a ser implementada para o sistema, que se consolida durante a fase de 
projeto para ser codificado. A segunda consiste na codificação do sistema, que utiliza uma linguagem para
desenvolvimento de sistemas para Internet persistindo os dados em um banco de dados relacional. Na terceira
fase, o sistema é implantado e é desenvolvida a documentação para o usuário final. Ao final, o sistema e a
documentação são submetidos à avaliação de uma banca examinadora composta pelos docentes das áreas
envolvidas pelo projeto.  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO COLABORATIVA PARA O NÚCLEO 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA – UNOESTE. 

  CREMA, LUCIANA DA MATA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREIRA, DÉBORA ROCHA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

O Projeto Apoio NEAD baseia-se em software colaborativo, que apoia o trabalho em grupo, tornando-os mais 
eficientes, reduzindo tempo e custos nas realizações das atividades em grupo. Assim, podemos concluir que o
Apoio NEAD será um ambiente colaborativo constituído de várias ferramentas, permitindo o armazenamento de
informações de toda a organização criando uma base de conhecimento. O objetivo principal deste projeto
consiste em facilitar e organizar as tarefas do dia-a-dia de todos os funcionários e colaboradores do 
departamento. O projeto é desenvolvido em prol do processo de aquisição de competências e habilidades dos 
alunos por meio de uma atividade prática, fortalecendo o vínculo Universidade-Empresa-Aluno facilitando sua 
futura inserção no mercado de trabalho. Pelo caráter educacional, essa atividade não é remunerada, não gera
vínculo empregatício e ainda permite que a empresa se beneficie com os resultados obtidos, estendendo
gratuitamente o conhecimento universitário a sociedade. O projeto proposto é desenvolvido sob orientação na
disciplina denominada Projeto Integrador de Tecnologias do quarto termo do curso Superior de Tecnologia em
Sistemas para Internet da Faculdade de Informática da Unoeste. A metodologia aplicada é estabelecida por
quatro fases interrelacionadas, iniciando no processo de análise e projeto do sistema pelo Processo Unificado, 
cujo em linhas gerais é estabelecido pelas seguintes fases: Especificação de Requisitos, Análise de Requisitos,
Projeto de Software e Codificação. A especificação de requisitos se inicia com a adoção de uma técnica de
levantamento de requisitos que deverá descrever todas as funcionalidades que o sistema implementará. A fase
de análise desenvolve um projeto de arquitetura a ser implementada para o sistema, que se consolida durante a
fase de projeto para ser codificado. A segunda consiste na codificação do sistema, que utiliza uma linguagem
para desenvolvimento de sistemas para Internet persistindo os dados em um banco de dados relacional. Na
terceira fase, o sistema é implantado e é desenvolvida a documentação para o usuário final. Ao final, o sistema e 
a documentação são submetidos à avaliação de uma banca examinadora composta pelos docentes das áreas
envolvidas pelo projeto.  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA E WEB SITE PARA GERENCIAMENTO E 
DIVULGAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS PARA ADOÇÃO DA AÇÃO SOLIDARIA ADOTE UM AMIGO 

DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

  SOUZA, ÉRICO FRANCISCO SOARES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

O projeto visa disponibilizar e fomentar os recursos de publicação e divulgação do trabalho realizado pela ação
solidária “Adote um Amigo”, onde atualmente o mesmo é realizado através de um blog, onde os recursos são 
escassos. O sistema será responsável por gerenciar conteúdo e atualizações no site, tais como cadastro de
animais, controle de adoções, notícias, álbuns de fotos e vídeos. O sistema também emitirá relatórios essenciais
para o administrador, tais como relatório de visitação, animais cadastrados e adoções. O objetivo principal deste
projeto é prover a ação solidaria “Adote um Amigo”, situada em Presidente Prudente, de uma ferramenta de
internet, na qual consiste em aprimorar o controle e gerenciamento de animais domésticos disponíveis para
adoção que fazem parte deste projeto de ação solidária. O projeto foi concebido para estimular a adoção de
animais na região de Presidente Prudente. O desenvolvimento do portal tem o intuito de divulgar novos animais 
disponíveis para adoção e guias de como cuidar, tratar e conhecer ainda mais os animais domésticos. O projeto
é desenvolvido em prol do processo de aquisição de competências e habilidades dos alunos por meio de uma
atividade prática, fortalecendo o vínculo Universidade-Empresa-Aluno facilitando sua futura inserção no mercado 
de trabalho. Pelo caráter educacional, essa atividade não é remunerada, não gera vínculo empregatício e ainda
permite que a empresa se beneficie com os resultados obtidos, estendendo gratuitamente o conhecimento
universitário a sociedade. O projeto proposto é desenvolvido sob orientação na disciplina denominada Projeto
Integrador de Tecnologias do quarto termo do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet da 
Faculdade de Informática da Unoeste. A metodologia aplicada é estabelecida por quatro fases interrelacionadas,
iniciando no processo de análise e projeto do sistema pelo Processo Unificado, cujo em linhas gerais é
estabelecido pelas seguintes fases: Especificação de Requisitos, Análise de Requisitos, Projeto de Software e
Codificação. A especificação de requisitos se inicia com a adoção de uma técnica de levantamento de requisitos
que deverá descrever todas as funcionalidades que o sistema implementará. A fase de análise desenvolve um 
projeto de arquitetura a ser implementada para o sistema, que se consolida durante a fase de projeto para ser
codificado. A segunda consiste na codificação do sistema, que utiliza uma linguagem para desenvolvimento de 
sistemas para Internet persistindo os dados em um banco de dados relacional. Na terceira fase, o sistema é
implantado e é desenvolvida a documentação para o usuário final. Ao final, o sistema e a documentação são
submetidos à avaliação de uma banca examinadora composta pelos docentes das áreas envolvidas pelo
projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Exactarum, vol. 3, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 156

ENAEXT 2011 
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

 
 

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE WEBSITES DE 
IMOBILIÁRIAS. 

  BENITEZ, JERONIMO LEONARDO DOS SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROSA, MARCELO VINÍCIUS CRERES (Professor - UNOESTE)

O Sistema de Gerenciamento de Websites para Imobiliárias tem como objetivo disponibilizar aos clientes de 
imobiliárias a busca detalhada do imóvel pelo site. O sistema oferecerá uma área administrativa para o
gerenciamento de clientes, funcionários, imóveis disponíveis e usuários do sistema. Através de um newsletter no
site, o cliente poderá se cadastrar definindo seu perfil e as características do imóvel que está procurando,
quando o imóvel de sua procura for cadastrado, o sistema lhe enviará um e-mail automaticamente informando a 
disponibilidade do mesmo. O sistema permite ao cliente listar todos os imóveis disponíveis para venda e 
locação. O objetivo principal deste projeto consiste em divulgar os imóveis que a imobiliária tem disponível
auxiliando os clientes na busca do imóvel de sua preferência, além de fomentar as negociações e
agendamentos de visitas com a imobiliária. O projeto é desenvolvido em prol do processo de aquisição de
competências e habilidades dos alunos por meio de uma atividade prática, fortalecendo o vínculo Universidade-
Empresa-Aluno facilitando sua futura inserção no mercado de trabalho. Pelo caráter educacional, essa atividade
não é remunerada, não gera vínculo empregatício e ainda permite que a empresa se beneficie com os
resultados obtidos, estendendo gratuitamente o conhecimento universitário a sociedade. O projeto proposto é 
desenvolvido sob orientação na disciplina denominada Projeto Integrador de Tecnologias do quarto termo do
curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet da Faculdade de Informática da Unoeste. A
metodologia aplicada é estabelecida por quatro fases interrelacionadas, iniciando no processo de análise e
projeto do sistema pelo Processo Unificado, cujo em linhas gerais é estabelecido pelas seguintes fases:
Especificação de Requisitos, Análise de Requisitos, Projeto de Software e Codificação. A especificação de 
requisitos se inicia com a adoção de uma técnica de levantamento de requisitos que deverá descrever todas as
funcionalidades que o sistema implementará. A fase de análise desenvolve um projeto de arquitetura a ser
implementada para o sistema, que se consolida durante a fase de projeto para ser codificado. A segunda
consiste na codificação do sistema, que utiliza uma linguagem para desenvolvimento de sistemas para Internet
persistindo os dados em um banco de dados relacional. Na terceira fase, o sistema é implantado e é 
desenvolvida a documentação para o usuário final. Ao final, o sistema e a documentação são submetidos à
avaliação de uma banca examinadora composta pelos docentes das áreas envolvidas pelo projeto.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA - ATUALIZAÇÕES E REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA 
DATASOFT SISTEMA 

  AZEVEDO, JULIANO MIRANDA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologia tem como intuito proporcionar um aprendizado mais amplo usando a teoria e
a prática ao mesmo tempo. Com isso torna possível um aumento intelectual e aprofundamento em várias 
matérias no decorrer do curso de Gestão em Tecnologia da Informação. Sendo possível oferecer uma melhor
solução para as questões encontradas na Empresa escolhida, DataSoft Sistemas. O objetivo deste projeto é
criar um ambiente propício a vivência de problemas reais sendo possível unir a universidade com o mercado de
trabalho, fazendo uma interação didática do conhecimento adquirido em suas disciplinas com a prática aplicada
à empresa correspondente. Proporcionando um aprendizado completo e bem fundamentado. A DataSoft 
Sistemas atualmente necessita aumentar a quantidade de equipamentos disponíveis para o desenvolvimento de
softwares e desta forma melhorar o atendimento aos seus clientes, oferecendo melhores condições de trabalho
aos seus colaboradores. Neste contexto a virtualização apresenta-se como uma alternativa interessante, pois as 
aplicações são executadas no servidor que pode ser acessado através de um terminal remoto, permitindo que
computadores de baixa capacidade de processamento, pouca memória e consequentemente baixo custo
possam ser utilizados. A metodologia usada para o desenvolvimento deste trabalho abrange pesquisas de
artigos técnicos, livros, documentos eletrônicos. Conhecimentos adquiridos em disciplinas como Hardwares, 
redes de computadores, Segurança e auditoria, Ambientes Operacionais, infraestrutura de TI, governança,
análise e projeto de sistema.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS - APLICAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
ACORDO COM AS NORMATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL E ESTADUAL E 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

  FACCIN, CARLOS AUGUSTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho tem como objetivo implantar todo o conhecimento adquirido até o prezado momento no 
curso de Gestão de Tecnologia da Informação dentro da empresa Refrigeração Tanizaka atendendo toda 
necessidade em que se encontra o sistema de informação para adequação da parte fiscal e a segurança da 
informação. A Refrigeração Tanizaka possui sistema de informação desenvolvido em sistema Clipper, sendo 
este desatualizado e não atendendo a necessidade do empreendedor que vêm buscando inovações 
tecnológicas para o seu empreendimento visando a melhor operação com seus clientes e fornecedores. A 
segurança da informação também é requisito da Refrigeração Tanizaka onde esta é fundamental para que o 
negócio, devido esta aos funcionários possuir acessos a certas funcionalidades do sistema podendo este 
divulgar para empresas concorrentes que possui na cidade. Este projeto tem por objetivo implantar um novo 
sistema de informação que se adequa a necessidade do ramo da empresa, tendo como focos principais a 
geração de nota fiscal eletrônica e o acompanhamento do produto ou serviço no momento em que foi efetuada a 
entrada dos dados. A segurança da informação também será implantada de forma em que somente o 
empreendedor tenha acesso tendo parametrizações onde os demais funcionários tenham apenas acessos às 
funções básicas, sendo estas não valiosas. Será realizado um levantamento dos processos dentro da 
organização para que se possa obter uma melhor produtividade dos funcionários dentro das suas 
funcionalidades. Para aplicação deste projeto, serão realizadas reuniões com o Diretor da empresa para que se 
possa trocar informações e avaliar as necessidades que irão ocorrer durante o projeto para que este se adeque 
na melhor forma possível dentro da organização. Computadores, apostilas, documentos normativos, entre 
outros serão utilizados para pesquisa e implantação do projeto, para que este fique de acordo com as 
legislações e padrões de segurança das informações utilizadas dentro da empresa. Pesquisas de preço de 
sistema de informação para empresa será realizada visando antes da aquisição uma analise do mesmo para 
verificação de atendimento das necessidades do empreendedor para que este não tenha problema futuros com 
os órgãos federais e estaduais.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DE UM 
CENTRO COMERCIAL DE PEQUENO/MÉDIO PORTE. 

  COSTA JUNIOR, JEFFERSON MARTINS DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREIRA, OSWALDO MOREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologias (PIT) viabiliza a integração das disciplinas que foram apresentadas ao
longo do curso como forma de aprendizagem. O PIT permite colocar nossos conhecimentos em pratica,
integrando todos os elementos necessários no mundo real dos negócios. Após uma análise feita no mercado de 
negócios oferecido na cidade de Presidente Prudente, com potencial abertura para um projeto como o proposto,
chegamos à conclusão de que uma empresa de pequeno/médio porte seria uma opção correta para aplicarmos
os conhecimentos obtidos até agora. Observados os erros e dificuldades a serem supridos, encontramos na
empresa Beth Modas, uma empresa do ramo de vendas de roupas, uma oportunidade de alavancarmos de
forma inteligente as vendas e os processos internos da empresa. A escolha por uma empresa de 
pequeno/médio porte do setor comercial foi feita objetivando mostrar que este é um setor que ainda a
Tecnologia da Informação (TI) é pouco trabalhada. A partir desse ponto procuramos integrar a TI no negocio
para dar um diferencial para a empresa como proposto no PIT. O levantamento de dados para possíveis
mudanças já foi iniciado. Um questionário com algumas perguntas foi entregue as funcionárias para que as
inconsistências nos processos sejam sanadas e que também alguns deles sejam substituídos ou inseridos para 
que os resultados sejam alcançados. Temos como objetivos, ajudar a empresa a alavancar as vendas que de
forma direta, porem não perceptíveis, pois essas são afetadas pela má organização dos processos e não
existência de indicadores de resultados; Monitorar o desenvolvimento dos negócios com dados consistentes,
pois eles não existem, e assim auxiliar de forma mais efetiva no crescimento do negocio; Mapear processos
para controle do cotidiano da empresa, como compra de produtos, vendas e controle de caixa; E por fim 
informatizar os objetivos citados, através de um Sistema de Informação que potencializará um melhor controle
para a proprietária do negocio. Desta forma, as alterações serão: Reformulação dos processos; Informatização
do Negocio; Reformulação de Recursos humanos; Inserção de praticas de bons Negócios. Serão usados
computadores desktops e notebooks, bem como materiais de escritórios para a resenha e documentação de
todo o processo de mudança a ser realizado no estabelecimento escolhido. Para o levantamento de dados, 
entrevistas e questionários serão realizados inicialmente. Reuniões com brainstorms e analises de indicadores e
dos relatórios de entrevistas feitas serão analisadas também. Um segundo passo será o acompanhamento
presencial da rotina do negocio. Esse processo de reestruturação continuará sendo acompanhado e as praticas
de levantamento de requisitos e analise continuarão a ser aplicados durante todo o projeto.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – APRESENTANDO SUGESTÕES DE TECNOLOGIA 
PARA A EMPRESA CASA DO PECUARISTA 

  REGINATTO, EMILEYDE NAYARA SARTI LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAMPAIO, LAIZA GONÇALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologias foi elaborado com o objetivo central de analisar as dificuldades encontradas
em uma empresa real, assim colocando em prática as matérias estudadas no curso de Gestão da Tecnologia da
Informação, oferecido pela Faculdade de Informática de Presidente Prudente. Com essa proposta analisou-se 
as dificuldades que uma empresa do ramo agropecuário possui na parte de infraestrutura, tratando de adaptar-
se com a nova realidade do mundo dos negócios, utilizando a tecnologia como auxílio para o desenvolvimento
de suas atividades no cotidiano. A empresa Casa do Pecuarista localiza-se na cidade de Presidente Venceslau, 
e atua no ramo agropecuário desde 1959, oferecendo sempre os mesmo produtos e serviços. A proposta teve a
intenção de melhorar a infraestrutura do estabelecimento, visando à comodidade e a preferência dos clientes,
otimizando o controle e a organização dos processos que são feitos manualmente. Para isto pensou-se em 
algumas modificações no espaço físico do prédio e em adquirir recursos tecnológicos para apoiar na gestão dos
negócios, facilitando as vendas e fazendo com que a empresa possa expandir e melhorar seu desempenho, 
podendo competir igualmente com seus concorrentes diretos, que já contam com o auxilio da tecnologia. Este
cenário foi bastante propício para a vivência prática do “como fazer” da profissão do gestor da tecnologia da
informação. Para elaborar o plano do projeto, fez-se um acordo entre os proprietários do estabelecimento e as
autoras do projeto, onde ficaram definidas as propostas de trabalho. Inicialmente realizou-se uma pesquisa de 
mercado com os clientes e os concorrentes da empresa com a intenção de nortear o inicio das atividades a 
serem desenvolvidas. Após a pesquisa e a tabulação dos dados, foram feitas reuniões periódicas com os
proprietários, onde a cada reunião eram apresentados os resultados de novas pesquisas e propostas de
melhorias. Ao final concluiu-se um projeto usando como base o PMBOK, visando melhorar a infraestrutura da
empresa, inovando nos meios de compra, atendimento ao cliente e organização.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – AUTOMAÇÃO APLICADA A ANALISE DE 
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA EM USINA DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL 

(SOLARIS TRADING). 

  ALMEIDA, EMERSON LUCAS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

A elaboração do Projeto Integrador de Tecnologias é uma oportunidade para o desenvolvimento da prática,
habilidade pontual na formação de profissionais que empreende pesquisas e constrói conhecimentos no 
decorrer de sua formação acadêmica. O intuito é utilizar o domínio das técnicas teóricas adquiridas no curso até
a presente data, aplicando em uma empresa constituída. A Solaris Trading é empresa que atua no mercado de
extração de óleo vegetal (esmagamento de grãos), com a usina situada em Iacri e com escritório em Presidente
Prudente interior de São Paulo, trata-se de uma empresa nova e em ascensão, a proposta do projeto tem por
finalidade analisar e definir melhores processos de compra, produção, venda e logística da organização, 
definição de sistemas, de controle pelo qual os mecanismos verificam seu próprio funcionamento, efetuando
medições e introduzindo correções, sem a necessidade da interferência humana. Ainda durante o processo da 
graduação é possível iniciar a prática profissional e contribuir responsavelmente para a melhoria da sociedade.
A observação, registros, pesquisas, entrevistas, coleta de imagens e acesso a documentos serão utilizados para
mapear os processos e relacionar os recursos disponíveis, bem como identificar as necessidades. Ao final,
pretende-se concluir um relatório pormenorizado de ações, bem como um relato da situação encontrada e um
relatório conclusivo com sugestões de melhorias ou recomendações, sempre justificadas.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA EMPRESA DICOPLAST -MACCRO EMBALLAGEM 

  SOARES, SANDRA MARTINS DE CASTRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
VANZELLI, WANDERLEIA ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologias oferecido no 4º termo do curso de Gestão da Tecnologia da Informação
vem para unir os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas, proporcionando aos alunos a oportunidade
de vivenciar na prática o que é ensinado em sala de aula, já que este trabalho foi desenvolvido com uma 
empresa real situada em Presidente Prudente. A empresa analisada está no mercado desde 1966, mas ainda
não tem a cultura de proteger a informação, realizar o controle de acesso dos seus funcionários aos dados e ao
seu patrimônio tecnológico. Além de não ter nenhuma política de backup, sendo que, já em algumas ocasiões
todo seu funcionamento foi paralisado por contaminação de vírus na rede de computadores. Para prevenir
transtornos maiores e até mesmo a perda de todas as informações armazenadas em um único servidor, 
desenvolvemos uma política de segurança da informação, além de algumas sugestões de mudanças
tecnológicas para garantir a integridade dos dados e a continuidade dos serviços caso ocorram problemas no
futuro. Com base nessa política foi desenvolvida uma cartilha preventiva com o objetivo de educar os
funcionários sobre os riscos que podem ocorrer no dia a dia. Com isso inicia-se a prática profissional durante o 
processo da graduação e vivenciam-se as dificuldades do campo de trabalho que se deseja ingressar. 
Inicialmente ocorreram todos os levantamentos necessários para a identificação dos problemas mais comuns no
cotidiano da empresa e quais as falhas de segurança existentes. Após estes levantamentos foi realizado um 
questionário, respondido numa reunião com o responsável pela administração da área tecnológica. Descobriu-
se que o foco seria a segurança da informação, pois havia muitas falhas. Foi desenvolvida a política de
segurança da informação e a cartilha, mas infelizmente não foi possível a implantação, pois não houve apoio
necessário por parte da direção da empresa, porque isto viria a impactar numa mudança cultural de forma
radical. Infelizmente muitas empresas ainda vêem a TI como um custo e não como um benefício.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
INFORMATIZAÇÃO DA EMPRESA D’LUKA 

  SOUZA, DAVID ALBERTO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, JONAS EDUARDO DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

Atualmente muitas empresas buscam uma melhoria ou aperfeiçoamento através do uso de tecnologias da 
informação. É fato que uso da tecnologia pode oferecer melhorias em diversos setores empresariais através de
mapeamento de processos e a pesquisa de sistema para controle de serviços, como controle de produção, junto
com outros processos utilizados pela empresa. Essa necessidade é abordada pelo PIT – Projeto Integrador de 
Tecnologias que visa aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e em matérias proposta pelo curso
em uma empresa real que busque esse aprimoramento e implantar essas soluções. Diante disso temos uma 
situação onde a necessidade das empresas por essa evolução vem de encontro com o princípio oferecido pelo
PIT oferecendo um ambiente propício a colaboração entre eles. . Este trabalho tem como objetivo principal
aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do curso para informatizar a empresa D’Luka trazendo melhores
resultados de ganho através do PIT. Espera-se obter esses melhores resultados através da: - Instalação de um 
software para um melhor controle de seu estoque, custos de fabricação, porcentagem de lucro, cadastro de 
cliente, cadastro de fornecedor; - Realização de uma pesquisa para identificação da visão de seus possíveis
clientes em relação a conhecimento e qualidade da marca; - Criação e colaboração no processo de elaboração 
de um site em sistema de catálogo, para visualização dos produtos online de forma a convidar o cliente a visitar
as instalações da empresa e conhecer os produtos que a mesma tem a disposição; - Inserção de publicidade, 
trabalhando com site de compra coletiva e divulgação da marca através de redes sociais, como Twiter,
Facebook e Orkut. . Espera-se chegar aos resultados detalhados através de reuniões com o proprietário da
empresa a fim de realizar um levantamento das necessidades da mesma. A partir disso, será feito um estudo
dessas necessidades e das possíveis soluções especificas para então serem propostas as modificações e
implantações necessárias.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 
SOFTWARE GERENCIADOR PARA EMPRESA JORNAL FOLHA DA CIDADE. 

  REGINATO, CAMILA MAYUMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologias integra o quarto termo do curso Superior de Tecnologia em Gestão da T. I.
e propõe colocar em prática o conteúdo aprendido, interagindo todas as matérias em um só projeto, desta forma
oferece uma oportunidade de cruzar a vivência acadêmica com a realidade do mercado profissional. Por isso
neste projeto serão utilizadas todas as informações adquiridas até o momento, para resolver da melhor forma
possível os problemas encontrados na empresa escolhida, a Folha da Cidade de Martinópolis. Esta empresa
jornalística, presente no mercado há 16 anos, ainda utiliza cadastro de clientes em ficha de papel, controla seus
fluxos de caixa por caderno de livro caixa, e controla suas contas a pagar por agenda. O estudo de viabilidade
de implantação de um sistema de gerenciamento poderá contribuir com a empresa oferecendo possibilidade de
informatização, provocando o seu crescimento profissional da melhor maneira possível, aumentando o
crescimento da tiragem do Jornal, controlando ainda a relação de jornais entregues em pontos de vendas, bem
como cadastro de clientes, contas a pagar, contas a vencer entre outros. A escolha por uma empresa de
pequeno/médio porte foi feita objetivando mostrar ao seu gestor como é mais fácil e confiável administrar a 
empresa utilizando meios tecnológicos, partindo desta premissa busca-se integrar a TI no negócio para oferecer 
um diferencial para a empresa, ajudando-a em sua expansão pela região. Serão utilizadas todas as
competências e habilidades adquiridas de forma a gerar diferencial competitivo para a empresa atendida,
permitindo a união dos ambientes empresa e escola, solidificando o processo de aprendizagem e
contextualizando o conteúdo das diversas disciplinas. Ainda é possível inaugurar a prática profissional durante o 
processo da graduação e contribuir responsavelmente para a melhoria da sociedade. Inicialmente será realizado
um levantamento de dados para observar quais seriam as possíveis melhorias. Um questionário com perguntas 
foi elaborado e entregue aos funcionários e ao gestor, para que assim os problemas sejam relatados para
possíveis modificações a ajustes, possibilitando o mapeamento dos processos internos. Ocorrerão ainda
reuniões com brainstorms e o acompanhamento presencial no andamento da implantação do software. Ao final
será entregue um levantamento de requisitos de um Sistema de Informação que potencializará um melhor
controle para a proprietária do negócio. Serão realizadas pesquisas com o objetivo de localizar um software livre 
que atenda as necessidades da empresa com uma boa relação custo/benefício. Também será entregue a
documentação de todo o processo de mudança a ser realizado na empresa, entrevistas e questionários que
foram inicialmente utilizados.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – MAPEAMENTO E OTIMIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO 
DE BENS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TRA NOI DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

  COUTINHO, ELBER TAVARES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DANNO, JOELSON AKINOBU (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologia tem por objetivo principal fazer com que os conhecimentos adquiridos em 
sala de aula, no decorrer do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, possam ser convertidos em tarefas
que envolvam a prática destes conhecimentos teóricos em ações profissionais no mercado, de forma integrada. 
A oportunidade apresentada por este trabalho possibilita que mesmo em seu desenvolvimento possa ser
adquiridos e praticados novos conhecimentos, com uma visão crítica e integrada, buscando a constante
inovação, criatividade, adaptação e identificação de oportunidades e ainda, alternativas na gestão das
tecnologias da informação nas organizações. Para tanto, fora escolhida a Casa de Acolhimento Tra Noi - Padre 
Sebastião Plutino, que acolhe pessoas e/ou acompanhantes provenientes de outras cidades, para realização de 
tratamentos de saúde aqui, em Presidente Prudente, e não tenham condições financeiras de arcarem com as
despesas de hospedagens em hotéis. É uma organização cuja constituição e administração seguem os
pragmatismos europeus em especial da Itália. O presente projeto visa definir conceitos e competências,
estabelecendo procedimentos para toda a movimentação dos bens patrimoniais pertencentes à Associação.
Para tanto, serão sugeridos: Gerenciamento de Bens (conscientização do usuário, divulgação de 
procedimentos; propostas de melhorias; realocação de bens à disposição, transferência e baixa de bens;
realização de inventário patrimonial...). Incorporação/Registro de Bens (recebimento da documentação
pertinente à incorporação dos bens, cadastramento dos bens, emissão de termo de responsabilidade,
identificação física do bem com a fixação de etiqueta patrimonial, e devida padronização). Tipo de
Incorporação/Registro de Bens (incorporação por aquisição por verba própria, incorporação por aquisição por 
doações. Inicialmente foram levantados os dados da organização para verificar quais seriam as possíveis
mudanças a ser tomadas, também foi realizada uma reunião com a administradora da organização para melhor
entender a situação atual e assim poder buscar soluções e ajustes. O intuito principal é ajudar a organização,
que não tem fins lucrativos a poder atender a demanda de seus acolhidos com melhor otimização e controle,
seja de custos e/ou tempo. No decorrer do projeto ocorrerão, ainda, reuniões com brainstorms e o 
acompanhamento presencial no andamento das soluções propostas. O uso de software para gerenciamento de
processos de negócio, como o MSVisio e software de Planilhas Eletrônicas, como MSExcel ou BRCalc serão
importantes ferramentas na implementação, bem como para executar as técnicas de gerenciamento de
processos (BPM). Ao final será entregue documentação de mapeamento de processos, planilha de controle de
bens, assim como implementação das soluções, que permitirá um melhor controle para a administração da 
organização.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE 
INFORMÁTICA NO LAR SÃO RAFAEL PARA IDOSOS 

  LIMA, JOÃO PAULO LOBO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologias tem como principal objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos durante o
curso, colocando em prática as disciplinas e aprofundando pesquisas com base no que já foi estudado. Desta
forma cria-se o ambiente real para que seja oferecida uma proposta de solução, vivenciando assim uma
experiência prática do que se é proposto pelas disciplinas e pelo curso. Para o Lar São Rafael, a criação de uma 
escola de informática é um projeto muito interessante e não muito longe de ser implantado, através dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso torna-se possível oferecer a ajuda necessária. A necessidade da 
instituição em específico estimula a pesquisa dentro do tema, que deverá ser explorado junto aos responsáveis
para disponibilidade da estrutura e implantação do projeto. Assim, a necessidade de uma escola para ensino de
informática na instituição, permitirá a união dos ambientes empresa e escola, solidificando o processo de
aprendizagem e contextualizando o conteúdo das diversas disciplinas. Ainda durante o processo da graduação
é possível iniciar a prática profissional e contribuir responsavelmente para a melhoria da sociedade. 
Primeiramente uma reunião será feita com os responsáveis pela instituição, coletando então informações e
verificando a disponibilidade da estrutura para então iniciar os estudos de planejamento da escola de
informática. Após reunião com os responsáveis, será estudado a infraestrutura, verificando pontos onde devem
ser instalados os computadores, tendo em vista o professor e a estrutura para o ensino, também serão
verificados os dados coletados com a disponibilidade de equipamentos e de recursos, pois se tratando de uma 
instituição sem fins lucrativos, o sucesso do projeto dependerá da disponibilização dos recursos, que deverá
ocorrer principalmente através de doações. Após estruturação será iniciado um mutirão que deve coletar
doações para implantação do projeto e instalação da escola, aproveitando a ocasião para cadastrar voluntários
a trabalhar como professor para o ensino de informática.  
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PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIAS – SOLUÇÕES DE TI BIG ATACADO 

  TERSARIOLLI, ALESSANDRA ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BRANDAO, ALEXANDRO MENEGASSO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SAPIA, HELTON MOLINA (Professor - UNOESTE)

O Projeto Integrador de Tecnologia permite ao aluno desenvolver as capacidades adquiridas no decorrer do
curso de Gestão da Tecnologia da Informação, implantando melhorias e resolvendo problemas de forma criativa 
dentro de uma empresa real. As propostas e soluções oferecidas envolvem todas as competências estudadas
até o momento, promovendo melhores resultados à empresa e também a sociedade em geral. O projeto teve
como objetivo promover soluções na área de TI na empresa Big Atacado, localizada em Presidente Prudente,
que atua no mercado desde 2003, porém pouco conhecida. O objetivo principal do trabalho é implantar um site,
inicialmente estático, proporcionando maior divulgação da empresa e aumento das vendas no atacado. Após 
levantar os requisitos para a implantação do site, verificou-se que a empresa necessitava melhorar outras áreas. 
Foram realizadas propostas que contribuíram na organização, divulgação, infraestrutura e motivação da equipe.
Após o levantamento da situação da empresa e a realização de análise de mercado ficou oportuno implantar
soluções baseadas na gestão de TI (Tecnologia da Informação), pois o mercado estava em crescimento. Foram
propostas melhorias no âmbito geral de gestão de TI, como palestras motivacionais e de organização para a 
equipe de trabalho, soluções para impulsionar as vendas externa e reformulação na infraestrutura da empresa.
Foi desenvolvido um mecanismo para atender clientes em regiões onde não existe representante de vendas, 
também foi criado um catálogo em formato PDF, enviado como mala direta a todos os clientes cadastrados na
loja, visando o aumento de vendas no mês das mães. Para treinamento da equipe, foi utilizado o programa 5S,
programa originalmente japonês que tem como principal função o aumento da velocidade do fluxo de
informações. É orientado por cinco palavras-chave japonesas: SEIRI (Separação); SEITON (Ordenação);
SEISOH (Limpeza); SEIKETSU (Padronização); SHITSUKE (Disciplina). Ainda como proposta de melhoria,
foram desenvolvidos novos modelos de logotipo, propagandas em TV, reformulação da rede, procedimentos de
backup, segurança e melhor iluminação da loja. O site foi desenvolvido utilizando a linguagem Java Script e
formatação HTML e CSS, com funcionalidades dos navegadores homologadas pelo W3C. Para a implantação
do site foi necessário realizar um registro de domínio e contratar um serviço de hospedagem, houve ainda a
preocupação quanto à divulgação de imagens e a forma que seriam armazenadas. Também foi criado um plano 
de contingência. O site recentemente passou por alterações e vem trazendo muitos benefícios para a empresa. 
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PROPOSTA DE UMA SOLUÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE EM CENTRO 
COMERCIAIS 

  PEREIRA, OSWALDO MOREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ZAUPA, AGLAE PEREIRA (Professor - UNOESTE)

MARACCI, FRANCISCO VIRGINIO (Professor - UNOESTE)

Atualmente, com a grande competitividade de mercado é necessário que as empresas trabalhem com
ferramentas ou métodos que proporcionem melhorias na qualidade do planejamento estratégico/operacional,
bem como agilidade nas tomadas de decisões. Um desses métodos ,é o uso do Business Inteligence (BI),que 
consiste em um conjunto de metodologias de gestão emplementadas através de ferraemntas de software, cuja
função é proporcionar ganhos nos processos decisórios gerenciais e da alta admisnitração nas organizações. 
Esses recursos,se bem utilizados, podem ser a razão do bom sucesso nas tomadas de decisões de uma
empresa, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. O Data Warehouse é uma destas ferramentas, que de
forma dinâmica pode oferecer resultados precisos para decisões de negócios. O objetivo deste trabalho consiste
em estudar os conceitos envolvidos no processo de BI, especialmente Data Warehouse, com vistas na
elaboração de uma proposta de solução de BI para centros comerciais. Nesse sentido, serão elicitados os 
requisitos necessários para transformar os dados existentes em conhecimento estratégico. . O projeto será
desenvolvido utilizando os laboratórios da Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP), bem como
os livros do acervo bibliográfico da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e demais materiais disponíveis na
internet. A primeira fase do projeto consiste em realizar um levantamento bibliográfico sobre Business
Intelligence e modelagem de dados multidimensional, conceitos esses que serão utilizados como subsídio 
teórico para as fases subseqüentes. A fase seguinte consistirá de um estudo sobre o sistema gerenciador de
banco de dados SQL Server e suas ferramentas de BI para, posteriormente, modelar os dados de forma
multidimensional, considerando o contexto de centros comerciais. Na sequência, será demonstrada a utilização
de ferramentas que realizem o processamento analítico das informações. Ao final, este trabalho será submetido
à análise por meio de sua apresentação em um centro comercial de Presidente Prudente, objetivando levantar 
informações quanto à qualidade dos recursos disponíveis na ferramenta. O propósito é verificar e validar a
adequação da proposta deste trabalho às expectativas deste nicho de mercado.  
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REALIDADE EMPRESARIAL: PERFIL DO PROFISSIONAL DE TI NA REGIÃO DO OESTE PAULISTA 

  BAPTISTA, FABIO DONIZETI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CHIOMAN, RODRIGO HIRAE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CRUZ, ÉRIKA MAYUMI KATO (Professor - UNOESTE)

O surgimento e a evolução das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs), bem como a sua
relevância como recurso estratégico nas organizações, acentuou a necessidade do mercado por profissionais
capazes de lidar com os recursos de TI no contexto empresarial. Nesse âmbito, torna-se importante a 
adequação das instituições de ensino superior que oferecem cursos na área às exigências desta nova realidade. 
Logo, o presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil do profissional de Tecnologia de Informação (TI)
exigido pelas empresas da região do Oeste Paulista cadastradas em sites especializados no oferecimento de
vagas de emprego na área. Para tanto, seguem os seguintes objetivos específicos: levantar as empresas da
região do Oeste Paulista cadastradas em sites especializados de busca que oferecem vagas de emprego para
profissionais de TI; classificar as vagas oferecidas conforme os níveis de atuação do profissional na empresa: 
estratégico, tático e operacional; identificar o perfil do profissional de TI exigido pelas empresas da região do
Oeste Paulista conforme o seu nível de atuação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com a análise de 
documentos para a coleta dos dados.  
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REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA ASSOCIAÇÃO VILA DA INFÂNCIA DA 
IGREJA METODISTA DE PENÁPOLIS 

  CASSAVARA, DANIEL TESONI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CASTILHO JUNIOR, LUIZ EDUARDO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

TREVISANI, KLEBER MANRIQUE (Professor - UNOESTE)

A Associação Vila da Infância (AVI) da Igreja Metodista de Penápolis presta atendimento a aproximadamente
100 crianças e adolescentes carentes dos bairros periféricos da cidade de Penápolis. O principal objetivo da AVI
é retirar esse público das ruas para que não se envolvam com consumo e tráfico de drogas, não desenvolvam 
gravidez precoce, evitem a desnutrição e mantenham-se em atividade escolar regular. Nesse contexto, a 
associação proporciona aos adolescentes atendidos atividades como jogos, aulas de dança, horticultura e
educação social. Atualmente a AVI possui um setor administrativo com 4 computadores, um laboratório de
informática com 6 computadores e mais 3 computadores que são utilizados esporadicamente pelos assistentes
sociais e professores. Apesar de todos esses computadores já estarem interligados em rede e possuírem 
acesso a Internet, os cabos de rede que interligam o setor administrativo ao laboratório passam por um cano
estreito exposto a intempéries da natureza. Também não há centralização dos arquivos dos usuários, que são 
armazenados nas respectivas estações de trabalho, inviabilizando a realização de rotinas de cópias de
segurança, pois podem existir várias cópias do mesmo arquivo. O acesso a Internet não tem nenhuma restrição,
o que é desejável, pelo menos no laboratório de informática utilizado pelos indivíduos atendidos. O modem
utilizado para acesso à Internet está localizado no laboratório de informática e fica exposto aos alunos, que às
vezes desligam o aparelho causando a interrupção do acesso, inclusive do setor administrativo. Existe a 
necessidade de modificações no leiaute das salas, mas o posicionamento dos pontos de rede impossibilita tal
operação. O objetivo deste trabalho é reestruturar o cabeamento da associação de forma a proteger os cabos e
flexibilizar a expansão da rede. Para aumentar a segurança, pretende-se segmentar a rede de forma separar a 
rede do setor administrativo da rede do laboratório de informática, evitando assim tentativas de acessos
indevidos aos arquivos administrativos. Outro objetivo do trabalho é implantar um firewall para controlar o tráfego
entre as redes e a Internet e um proxy para restringir o acesso a sites impróprios. Serão adicionados também
dois pontos para rede sem fio, um destinado à área administrativa e outro aos visitantes da associação. Um 
funcionário receberá um treinamento para que possa manter e gerenciar a criação de usuários, definir restrições
de acesso a Internet e realizar cópias de segurança.  
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SISTEMA DE BANCO DE IMAGENS GEORREFERENCIADAS 

  OLIVEIRA, ELIVÂNIA BARROS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

Nos dias de hoje, com o advento de várias tecnologias na área de computação e cartografia, diversos tipos de
trabalhos são realizados utilizando câmaras filmadoras, câmaras fotográficas, GPS, entre muitos outros
equipamentos. Estes trabalhos produzem muitos dados, como imagens, vídeos e medidas para diversas 
aplicações. Surge então a necessidade de se ter um sistema computacional para gerenciar esses dados e ainda
possibilitar a visualização dos dados processados a partir dos levantamentos cartográficos realizados na Web.
Esses levantamentos se dão por meio de uma Unidade Móvel de Mapeamento Digital (UMMD), que é constituí-
do de um veículo dotado de sensores, como: câmaras, GPS, laser, etc. O objetivo deste trabalho é a construção
de um sistema de gerenciamento de imagens e dados providos por meio de levantamentos cartográficos e
também resultantes de aplicações que tratam esses dados. Um exemplo desse tipo de levantamento seria a
marcação das posições georreferenciadas de árvores, postes, placas de sinalização, pontos de ônibus, lixeiras e 
muitos outros objetos em uma base cartográfica (mapa). As posições dos objetos no mapa seriam calculadas
utilizando algoritmos de fototriangulação a partir de pares de imagens providas por meio de levantamento com a
Unidade de Mapeamento Móvel. A partir do sistema proposto os dados e imagens como os do exemplo
apresentado poderão ser buscados, consultados e visualizados em um mapa com suas posições reais, podendo
assim ter um levantamento de qualquer objeto que se deseja em uma cidade. Com base nos benefícios 
mencionados anteriormente seria de grande valia a construção de um sistema de Banco de Imagens
Georreferenciadas para a organização, gerenciamento e recuperação de dados e imagens. Inicialmente será
feito um levantamento para obtenção de conhecimentos da ferramenta MapWindow, da qual serão utilizadas as
API’s no trabalho. A partir desse levantamento será escrita uma revisão bibliográfica abrangendo os tópicos
estudados. A partir dai será desenvolvida a aplicação e o visualizador propostos neste trabalho.  
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SISTEMA DE RASTREAMENTO E DEFINIÇÃO DE ROTAS 

  SILVA, GABRIEL ALTAFINI NEVES DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA (Professor - UNOESTE)

Com o grande avanço da tecnologia, os dispositivos móveis estão se tornando mais poderosos com relação às
suas capacidades de armazenamento, de processamento e de comunicação, e mais acessíveis aos 
consumidores. Os dispositivos móveis oferecem conectividade e poder de uso a qualquer lugar e em qualquer
momento, tornando-se importantes, tanto para uso pessoal, quanto profissional. Duas das principais ferramentas
que os dispositivos móveis dispõe são Google Maps e GPS, que são muito utilizadas por aplicativos de redes
sociais, localização e definição trajetos. Nos dias de hoje, no Google Maps é possível estabelecer uma rota por
apenas dois pontos (onde o dispositivo está e onde é o ponto final de destino), caso seja necessário percorrer 
quatro pontos (A, B, C, D) deve ser selecionado de A para B, de B para C e C para D, porém essa rota pode
demandar certo tempo e custo, maiores do que uma rota bem planejada e otimizada. Considera-se otimizada 
uma rota inteligente que indica os menores caminhos a serem percorridos entre vários locais. Pode-se conseguir 
um caminho (rota) desejável por meio de algoritmos de caminhos mínimos de Grafos. Pretende-se implementar 
uma aplicação que será constituída em duas partes. A primeira aplicação será para rodar em um dispositivo
móvel com sistema operacional Android, nela serão informados os locais a partir dos seus endereços a serem
percorridos. O algoritmo de minimização de rotas selecionará a melhor rota e será responsável por enviar 
informações a um servidor por meio de XML com comunicação baseada em WebService. O envio das
informações ocorrerá em determinados períodos de tempo, contendo a posição atual que este dispositivo móvel
se encontra (latitude e longitude) e o horário local. O segundo aplicativo será um módulo que rodará em um
computador e será responsável por mostrar as rotas percorridas por todos os dispositivos móveis que fazem
comunicação com ele. Nesta visualização será mostrado um mapa construído com a API do Google Maps, onde 
poderá ser visualizado informações como: rota determinada para cada dispositivo móvel pelo algoritmo de
minimização de caminhos, rota percorrida e os tempos gastos utilizados para percorrer determinados locais e
estimativa de tempo para se percorrer os locais posteriores. Inicialmente será feito um levantamento amplo na
literatura para obtenção de conhecimentos a respeito dos algoritmos para cálculo de caminho mais curto. A
partir desse levantamento será escrita uma revisão bibliográfica. Em outro momento será estudados o sistema
operacional Android 2.2 e seus recursos. Pretende-se utilizar os recursos Google Maps para facilitar o
desenvolvimento de uma aplicação para minimização de rotas. Diversos experimentos deverão ser realizados 
durante e após o desenvolvimento da aplicação para que se consiga um bom resultado e uma boa relevância no
trabalho. .  
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