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Os avanços tecnológicos nas últimas décadas possibilitaram as empresas captarem e 
armazenarem grandes quantidades de dados de seus clientes, fornecedores etc. A busca de 
informações estratégicas não triviais nessas montanhas de dados não poderiam ser supridas pelas 
técnicas de análises convencionais, como as consultas SQL, planilhas, investigação manual entre 
outras. Para amenizar tais necessidades, a partir da década de 90, ocorreu o surgimento da área 
multidisciplinar chamada mineração de dados. Como na maioria das vezes, se processa muitos 
dados, os recursos computacionais acabam se esgotando, tornando o processo de mineração 
menos eficiente. Para que essas necessidades sejam amenizadas, o processamento em GPU pode 
ser utilizado no âmbito de diminuir o tempo de execução, já que a tarefa é dividida entre centenas 
de unidades de processamento. O objetivo deste trabalho é analisar duas versões de cada 
algoritmo de mineração de dados (Apriori, AprioriAll, K-Means, Naive Bayes), uma executando 
somente na CPU e outra executando na CPU em conjunto com a GPU utilizando a plataforma 
CUDA. Em seguida, realizar três experimentos de cada versão dos algoritmos, variando a 
quantidade de dados em 100, 500 e 1024 Megabytes, e por fim, a comparação dos 
resultados.  Para atingir os objetivos, foram desenvolvidas duas aplicações na linguagem C#. Uma 
com propósito de gerar dados fictícios, e outra, realizar a conexão com banco de dados, seleção 
dos dados, escolha e configuração (parâmetros) dos algoritmos e obtenção do tempo de 
execução. Foi utilizado o ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2013 com CUDA toolkit 7.0 e 
banco de dados SQL Server 2016. O computador utilizado possui um processador Core i7 4770k, 
16 Gigabytes de memória RAM, placa gráfica MSI Twin Frozr (NVIDIA Geforce GTX 770, 1536 
núcleos CUDA). Em todos os experimentos realizados as versões usando CUDA foram mais rápidas. 
No Apriori com 100 Megabytes foi 4,53 vezes mais rápido, com 500 Megabytes 4,74 vezes mais 
rápido e com 1024 Megabytes 4,75 vezes mais rápido. No AprioriAll com 100 Megabytes foi 4,01 
vezes mais rápido, com 500 Megabytes 4,08 vezes mais rápido e com 1024 Megabytes 4,07 vezes 
mais rápido. No K-Means com 100 Megabytes foi 2,36 vezes mais rápido, com 500 Megabytes 3,01 
vezes mais rápido e com 1024 Megabytes 3,55 vezes mais rápido. No Naive Bayes com 100 
Megabytes foi 1,92 vezes mais rápido, com 500 Megabytes 2,17 vezes mais rápido e com 1024 
megabytes 2,12 vezes mais rápido. A obtenção de melhores resultados usando CUDA está 
relacionada principalmente a arquitetura das GPUs, que possibilita o processamento de dados em 
centenas de núcleos.  Em todos os experimentos realizados, as versões dos algoritmos usando os 
vários núcleos do CUDA demonstraram melhorias significativas nos tempos de execução. Desta 
forma, conclui-se que o objetivo foi alcançado, pois o aumento de desempenho de alguns 
algoritmos foram aproximadamente 4 vezes mais rápidos usando a plataforma CUDA.         
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A autenticação pessoal é um recurso para proteger informações em um sistema e a maioria dos 
sistemas utiliza algo que a pessoa conhece como senha ou cartão magnético. Apesar de ser uma 
forma de autenticação bem disseminada, apresenta vulnerabilidades e, por esse motivo, técnicas 
de autenticação baseadas em características biométricas físicas ou comportamentais estão sendo 
cada vez mais aplicadas. Um ponto positivo disso é que a pessoa apresenta uma característica 
própria, a qual não pode ser forjada e nem esquecida. Dentre as características comportamentais, 
a Dinâmica da Digitação é uma das técnicas que podem ser utilizadas para autenticação dos 
usuários, seja para verificação em provas realizadas on-line, por exemplo, ou como proteção 
adicional associada à senha tradicional. A dinâmica da digitação é uma técnica relativamente 
barata quando comparada às técnicas biométricas já popularizadas no mercado, como a 
impressão digital. Ela necessita apenas de um teclado e do software para autenticação, diferente 
das outras técnicas biométricas que possuem elevado custo com os dispositivos de captação e 
análise dos dados necessários na autenticação. A partir do ritmo da digitação, podem ser extraídas 
algumas características como: o tempo em que uma tecla fica pressionada, o intervalo de tempo 
entre digitação de teclas sucessivas e velocidade da digitação e usar estas características pessoais 
para identificar o indivíduo.  O objetivo deste trabalho é fornecer uma aplicação que seja capaz de 
autenticar um usuário, por intermédio da dinâmica da digitação, possibilitando o uso posterior em 
sistemas em que seja necessária autenticação de usuário. Para o desenvolvimento serão usados os 
classificadores estatísticos Mahalanobis e K-NN e a lógica nebulosa (Fuzzy) a partir das seguintes 
medidas: a tecla pressionada, a latência entre as teclas pressionadas sucessivamente, o tempo que 
a tecla permanecesse pressionada e a latência entre a soltura de uma tecla e o instante do 
pressionamento da próxima tecla. E para validação de cada usuário faz-se necessária à coleta de 
frase sendo que é necessário que se tem onze caracteres ou mais, e que essa frase seja repetida 
sete vezes para cada usuário, após se obter um template do usuário usados posteriormente para a 
classificação.  Com o sistema desenvolvido foi possível autenticar o usuário, quando se utiliza do 
mesmo computador, para teste e para autenticação. O sistema com classificador estatístico 
Mahalanobis e Threshold, mostrou-se eficiente, sendo possível autenticar o usuário na maioria 
dos casos. Como resultado final espera-se poder disser qual o melhor classificador comparando 
com outros (K-NN e a lógica de Fuzzy), para poder determinar qual o melhor para o conjunto de 
amostras utilizadas nos testes, além de avaliar melhor a questão de hardware já é necessária a 
utilização do clock da CPU para obter os momentos em que a tecla é pressionada e soltada, 
utilizadas nas obtenções das medidas.          
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A população de idosos vem crescendo em um ritmo acelerado, no Brasil o número de idosos 
sofreu um aumento de 600% nos últimos 60 anos e espera-se que em 2020 o número chegue a 32 
milhões. Dentro da população geral de brasileiros idosos, outro número que vem crescendo é o de 
idosos que vivem sozinhos, passando de 1,1 milhão em 1992 para 3,7 milhões em 2012. Estes 
números mostram que a população além de viver mais, consegue viver de forma independente, 
porém o envelhecimento provoca uma série de modificações no corpo humano, acarretando um 
consequente enfraquecimento e aumento no risco de acidentes envolvendo quedas, além do 
surgimento de doenças, tornando necessária a ingestão de diversos tipos de medicamentos ao 
longo do dia. Estes problemas se agravam quando o idoso em questão vive sozinho, o que dificulta 
em casos de urgência. A fim de reduzir os problemas citados, surgiu a ideia de se criar um recurso 
de auxilio e monitoramento de idosos que moram sozinhos. Este recurso tem como objetivo 
auxiliar o idoso em suas atividades diárias, relembrando compromissos ou que algum 
medicamento deve ser ingerido, além de proporcionar meios de monitoramento para seu 
responsável, permitindo consultar a localização do idoso e ser avisado caso ele sofra uma 
queda. O recurso criado é um aplicativo para smartphones que fica instalado nos dispositivos do 
idoso e de seu responsável, ele possui opções para o envio de avisos através de texto de forma 
instantânea, e avisos de exibição automática onde o responsável configura a data e horário que o 
aviso deve ser exibido ao idoso, a cada exibição são gerados dados para que o responsável possa 
fazer um monitoramento. O aplicativo conta também com opções que permitem ao responsável 
consultar a localização atual do idoso, além da realização de chamadas de vídeo. Por último, o 
aplicativo utiliza o sensor de aceleração do smartphone para detectar quando o idoso sofrer uma 
queda e pedir ajuda ao responsável através de um SMS. Em testes realizados ficou constatado que 
os recursos de troca de avisos, consulta à localização e chamadas de vídeo funcionaram da 
maneira esperada, porém, no detector de quedas foram identificadas algumas limitações, ele 
conseguiu identificar 83% das quedas simuladas. Isso se deve ao fato de que muitos modelos de 
smartphones desativam o acelerômetro quando sua tela não está ativa impossibilitando que o 
detector funcione. O fato de o acelerômetro ser desligado quando o smartphone estiver inativo 
não garante a segurança necessária ao detector de quedas, pois na maioria dos casos o dispositivo 
permanecerá com sua tela desligada. Porém, as demais opções podem proporcionar uma ajuda 
satisfatória aos idosos e seus responsáveis. Foi possível constatar que os diversos recursos 
tecnológicos presentes nos smartphones podem ser utilizados como uma ferramenta para auxiliar 
e monitorar pessoas idosas que moram sozinhas, e assim contribuir para sua segurança e saúde, 
além de passar tranquilidade para seus responsáveis.         
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A internet se propagou a partir da criação da WWW, responsável pela interface gráfica de 
navegação na rede. Nesse meio, surge a preocupação com critérios ergonômicos de usabilidade 
para que o sistema a ser desenvolvido tenha flexibilidade e adaptabilidade ao acesso à 
informação. O Centro de Promoção para Inclusão Digital Escolar e Social - CPIDES, está localizado 
na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp Presidente Prudente. Atualmente o centro 
desenvolve ações e pesquisas para a geração de práticas inclusivas voltadas ao desenvolvimento 
de estudantes especiais, com deficiências auditiva, física, intelectual e visual; altas 
habilidades/superdotação; transtornos globais do desenvolvimento (TGD). O centro necessita de 
informações acessíveis por meio de uma plataforma on-line que favoreça a usabilidade. O objetivo 
deste trabalho é entender a acessibilidade virtual como maneira de assegurar a usabilidade e 
também a mobilidade da informação de um site para o Centro de Promoção para Inclusão Digital 
Escolar e Social, de forma a eliminar barreiras que possam impedir a realização de tarefas por 
qualquer tipo de pessoas, além de permitir acesso ao conteúdo Web de maneira flexível e 
adaptável. Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois tem como incentivo a necessidade de gerar 
conhecimento para ser aplicado em seus resultados, com o intuito de "contribuir para fins 
práticos, visando à solução imediata do problema encontrado na realidade". Também foi realizada 
uma pesquisa documental para conhecer fatores importantes para a aplicação da usabilidade e 
acessibilidade no website em questão. Por meio dos estudos realizados, foi desenvolvido um 
website para o Centro de Promoção para Inclusão Digital Escolar e Social - CPIDES, de forma a 
garantir a usabilidade e acessibilidade de todos, seguindo a diretriz de acessibilidade 
WCAG. Primeiramente o website está adaptado para cegos, foi utilizado técnica de audiodescrição 
nas imagens para favorecer a compreensão nos softwares leitores de tela. A plataforma escolhida 
para o desenvolvimento do website foi o Joomla, que por si só seguem os padrões da W3C. A 
acessibilidade na Web implica na disponibilização do conteúdo de forma flexível e adaptável para 
o maior número de usuários possíveis. Essa flexibilidade favorece pessoas com deficiência e 
também aqueles indivíduos que possuem alguma limitação na utilização de tecnologia. Qualquer 
usuário deve ser capaz de interagir com a interface, ter acesso às informações e realizar suas 
tarefas. Assim, a Web torna-se acessível na medida em que um grupo de indivíduos com 
deficiência consegue navegar nas páginas sem obstáculos, além de compreender todas as 
informações que estão ali descritas, podendo interagir sem dificuldades em diversos sites.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
28 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Exatas e da Terra  

Ciência da Computação    

 
 

EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS E APRENDIZADO DE MÁQUINA APLICADO EM SINAIS ELÉTRICOS 
PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTRESSE VEGETAL  

 
JOÃO VITOR CREPALDI FACHOLLI  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
FRANCISCO ASSIS DA SILVA  

 
No campo, plantas estão expostas a condições estressantes como a falta ou abundância de água, 
alta irradiância na seca, insolação e períodos quentes de verão. Esses fatores podem agir tanto de 
maneira benéfica quanto maléfica. Foi descoberta a presença de um sistema de sinalização 
elétrica nas plantas que está condicionado aos fatores fisiológicos desta. Técnicas de aprendizado 
de máquina vêm se destacando em tarefas de reconhecimento de padrões e por isso, este 
trabalho busca, por meio desses métodos, verificar a existência de um padrão na sinalização 
elétrica de plantas quando estas se encontram estressadas e desta maneira proporcionar 
benefícios a agricultura provendo um sistema capaz de detectar de maneira automatizada a 
ocorrência de estresse em culturas de plantas. O objetivo principal é aplicar os métodos 
computacionais da área de aprendizado de máquina na agronomia, com o intuito de descobrir se 
existe um padrão na sinalização elétrica de plantas quando submetidas a diferentes tipos de 
estresse. Os dados obtidos serão transformados em imagens para que possam então serem 
processadas por algoritmos de aprendizado de máquina implementados utilizando a biblioteca 
Keras. A base de dados é composta por um conjunto de amostras, cada uma contendo 
informações sobre os sinais de EEG (Eletroencefalografia) obtidos de plantas na cultura da soja em 
variadas condições de estresse. Os valores obtidos em cada conjunto serão testados em diferentes 
agrupamentos de treinamento. Para processamento do dados é utilizado métodos de extração de 
características baseados em áudio além de técnicas baseadas em funções de distância, que são 
modelos relativamente novos para computar a deformação ótima no mapeamento de uma dada 
medida de probabilidade para outra. Também é utilizado métodos de aritmética intervalar. Nos 
testes preliminares, os resultados obtidos utilizando aritmética intervalar se mostraram superiores 
aos obtidos utilizando rede neural convolucional (CNN), com uma taxa de acerto de 88% contra 
80% da CNN.  Os testes realizados serviram para mostrar que a técnica de aritmética intervala 
ainda pode gerar resultados expressivos dependendo do campo onde é aplicada. Tanto o 
algoritmo de CNN quanto o de aritmética intervalar foram aplicados sobre uma mesma base de 
dados.Em trabalhos futuros serão aplicados outros métodos de aprendizado de máquina e 
também será aplicado a Transformada de Distribuição Cumulativa (CDT) que é um método 
relativamente novo e vem demonstrando bons resultados em tarefas de reconhecimento de 
padrões.resultados expressivos dependendo do campo onde é aplicada. Tanto o algoritmo de CNN 
quanto o de aritmética intervalar foram aplicados sobre uma mesma base de dados. Os resultados 
obtidos demonstram a eficácia dos métodos de aprendizado de máquina e das técnicas de 
extração de características na tarefa de reconhecimento de padrões na sinalização elétrica de 
plantas que se encontram sob efeitos de estresse.         
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Atividades dentro de empresas envolvem algum tipo de software. Prezar pela qualidade de 
software torna-se uma questão de extrema importância. Para que o desenvolvimento do software 
tenha um resultado final satisfatório é necessário que seja organizado o processo de 
desenvolvimento com objetivo de construir um software com qualidade. Para o funcionamento 
correto de um sistema são necessárias as funcionalidades desenvolvidas sejam aprovadas por um 
sistema de testes de código-fonte. Uma forma de organizar o desenvolvimento é utilizar a 
integração de ferramentas de teste, gestão da configuração e outras para automatizar os 
processos. Sem que seja possível a garantia do funcionamento perfeito do sistema através de 
rotinas de testes automatizados de software não se torna viável o seu desenvolvimento devido a 
quantidade de erros que ele causará e, assim, gerando prejuízo para a empresa no final do 
projeto. Conforme o projeto vai se tornando mais complexo, maiores serão os prazos necessários 
para a correção de problemas não verificados previamente, maiores serão os custos e maiores 
serão os riscos do projeto se tornar inviável de sua conclusão. Este trabalho tem como objetivo 
demonstrar como que a Integração Contínua resolve problemas de má qualidade do código-fonte, 
gerencia versões, analisa e trata erros da forma mais rápida e automatiza os 
processos. Inicialmente foi feito um estudo sobre as formas que existem atualmente e entender os 
processos. Foi feito uma análise para melhorias nos processos já existentes. Estudo sobre o 
funcionando de aplicações que serão utilizadas para a criação do ecossistema. Foi 
desenvolvimento um ambiente capaz de integrar as aplicações. Validação ocorrerá comparando-a 
com outras existentes e com uma equipe de desenvolvimento. Nesta comparação, será 
observado: tempo, utilização, configuração inicial, tempo de resposta, entre outros. Os 
participantes que utilizaram o ecossistema consideram como fácil de utilização e baixa 
necessidade de configuração inicial. Participantes ainda concluirão que a utilização de um 
ecossistema de Integração Contínua possui a habilidade de aumentar a produtividade e diminuir 
os erros. Não foi obtido um resultado conclusivo sobre o tempo de processamento e de 
resposta. O aumento de produtividade foi comprovado analisando os dados obtidos. Uma equipe 
de desenvolvimento consegue iterar mais precisamente utilizando uma plataforma de Integração 
Contínua. Os testes no código-fonte são realizados de forma automatizada, possibilitando a 
equipe de desenvolvimento obter analises em tempo real dos sucessos e erros obtidos, e se for o 
caso, corrigi-los assim que são encontrados. Foi contestado que a utilização do ecossistema é mais 
eficaz se utilizado em conjunto com métodos ágeis. Um ecossistema de Integração Contínua 
possui a habilidade de ajudar uma equipe de desenvolvimento. Diminuindo erros e aumentando a 
produtividade da equipe se comparado a iteração onde não ocorrem processos 
automatizados.         
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INTERATIVIDADE COM OBJETOS VIRTUAIS 3D GERADOS A PARTIR DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA  

 
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

NAYARA MAIORANO  
 

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

SABRINA CRISTINA DA SILVA  
DANILLO ROBERTO PEREIRA  

 
A fala apresenta um conjunto de parâmetros acústicos temporais e espectrais que possibilitam a 
caracterização e distinção entre um locutor e outro. Tais parâmetros contribuem 
significativamente para caracterização do timbre de voz do indivíduo dentre outras características 
que colaboram com o mecanismo de identificação de locutor. O desenvolvimento de sistemas 
computacionais capazes de processar a fala de diversos modos é um desafio importante para o 
processamento de sinais, a fim de aproveitar a evolução dos métodos de armazenamento e 
transmissão de sinais sonoros que sucumbiu de maneira acelerada nos últimos anos por conta das 
novas alternativas de digitalização dos sinais sonoros, além de contribuir com mecanismos de 
segurança, com a evolução do desenvolvimento de assistentes pessoais por comandos de voz e 
aplicações que promovem inclusão e acessibilidade.  O objetivo do projeto é, por meio da 
construção de uma nova base de dados, aplicar métodos computacionais pouco explorados em 
seu potencial para reconhecimento, a fim de obter características acústicas dos locutores e 
distinguir qual deles pronunciou determinada sentença; além de toda fundamentação teórica do 
problema de conversão de voz para avaliação de diferentes modelos de representação do sinal de 
voz, organização das soluções existentes por meio de classificação e obtenção de técnicas e 
ferramentas para transformação de sinais de voz. A base é constituída de 900 de áudios, de 30 
locutores diferentes pronunciando a mesma sequência de 30 frases. A etapa de tratamento dos 
áudios adquiridos é efetivada realizando o recorte da faixa de silêncio presente no início e no fim 
de cada áudio; em seguida o sinal de voz é representado por meio da extração de características 
com o uso de LPC, MFCC, Aritmética Intervalar e CDT. Posteriormente, os sinais obtidos são 
estruturados para serem mapeados e treinados de forma supervisionada pelo algoritmo de 
treinamento do classificador OPF, do SVM e CNN antes de serem submetidos aos testes e análises 
da capacidade de reconhecimento. Na etapa de extração de características os métodos 
computacionais listados apresentam eficiência na captura das regiões acústicas do espectro de 
cada áudio, no entanto, o LPC introduz distorção nas baixas frequências, o que exige alta 
representação dos erros de predição dos coeficientes e é possível observar que os coeficientes 
extraídos com MFCC apresentam bons resultados na reconstrução dos sinais de áudio. Contudo, o 
estudo não está concluído e novos testes e análises estão sendo realizadas. Com os resultados 
atuais, enfatiza-se a necessidade de combinação entre os métodos para obter melhores 
resultados. De modo geral, o reconhecimento sonoro carece da exploração de métodos 
alternativos para o processo de extração de novos coeficientes, que sejam capazes de representar 
de forma fiel as características singulares do locutor, independentes de ruídos externos, estado 
emocional do locutor e anomalias no aparelho fonador.          
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O USO DE SERVIÇO RESTFUL PARA GERENCIAR E GERAR CONTEÚDO TURÍSTICO PARA APLICATIVO 

MÓVEL  
 

MAYCON RAYONE RODRIGUES XAVIER  
FRANCISCO ASSIS DA SILVA  

LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA  
DANILLO ROBERTO PEREIRA  

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  
 

O fluxo turístico no Brasil representa mais 273 milhões de pessoas viajando pelo país, seja a 
negócio ou lazer, esse grande volume se torna variável ao levar em consideração que uma pessoa 
pode ser contabilizada mais de uma vez como turista. Porém, mais de 80% das cidades brasileiras 
possuem um baixo potencial turístico por não possuírem um suporte a informação sobre destinos 
turísticos, enfraquecendo o fluxo turístico no local e descontentamento das pessoas ao buscarem 
por estabelecimentos ou destinos. Estes problemas se agravam quando o turista inicia uma busca 
antecipada a viagem para encontrar locais, conteúdos e descrições de pontos em redes sociais ou 
em buscadores, pois este é um processo que demanda tempo e gera informações excessivas e 
desorganizadas. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação que permita centralizar 
toda a informação turística de um município, para que reduza o tempo gasto do turista em busca 
por destinos turísticos, e organize em seu itinerário. Busca-se impulsionar o turismo local 
provendo uma mídia alternativa de informações para proprietários de estabelecimentos. Foi 
desenvolvida uma aplicação Web baseada na arquitetura REST e um aplicativo móvel para o 
smartphone do turista. A aplicação REST é responsável pelo cadastro de estabelecimentos e 
itinerários de turistas autenticados. O aplicativo móvel do smartphone irá contar com um sistema 
de login, e busca por estabelecimentos de acordo com o filtro escolhido, por meio da comunicação 
com a aplicação REST. Deste modo ao escolher o estabelecimento o turista pode adicionar a seu 
itinerário e programar lembretes de aviso para frequentar o estabelecimento, e utilizar seus dados 
de localidades vinculados a API Google Maps para utilização do GPS do smartphone. Os testes 
realizados constataram que os recursos de comunicação para obtenção de dados da API REST 
funcionaram da maneira esperada. Porém, ocorreram alguns problemas relacionados a 
geolocalização de latitude e longitude de alguns estabelecimentos cadastrados devido a erros de 
precisão em metros, com relação a localização do turista. Contudo, 95% dos casos houve sucesso 
ao determinar a localização corretamente. Este problema ocorre por uma calibragem inadequada 
da bússola do aparelho. A bússola sem calibragem correta não interfere no funcionamento da 
aplicação, pois em alguns passos é possível otimizar a precisão do aparelho com alguns 
movimentos circulares, e configurar os sensores de localidade. De fato, as outras funcionalidades 
como guardar itinerários, alertas e obter dados do estabelecimento não foram comprometidas. É 
possível constatar que a utilização da arquitetura REST para prover informações turísticas 
organizadas a aplicações móveis, auxiliam o turista na montagem de seu itinerário e em 
localização de locais desejados durante sua estadia, contribuindo para a segurança, melhoria de 
tempo e bem-estar, além de construir um ambiente turístico positivo aos estabelecimentos com 
uma maior visibilidade.         
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ROTAÇÕES 3D APLICANDO ÁLGEBRA DE QUATÉRNIOS E COMPUTAÇÃO PARALELA  
 

MARCELO MARINS AMARO JUNIOR  
SILVIO ANTONIO CARRO  

 
Com o avanço tecnológico e a necessidade de se obter cenas sintéticas renderizadas cada vez mais 
realistas e em tempo real, se faz necessário o uso de técnicas que permitem resolver tais 
problemas. Uma das técnicas é o uso da computação paralela associada às operações algébricas 
envolvendo quatérnios. Neste cenário, pode ser utilizado a tecnologia CUDA, sigla para Compute 
Unified Device Architecture que é uma extensão da linguagem C para possibilitar o uso de 
computação paralela, permitindo assim um ganho significante no processamento gráfico. Esse 
modelo é muito utilizado por jogos, já que eles utilizam muitos cálculos matemáticos, incluindo 
transformações 3D e efeitos de textura e iluminação, possibilitando melhorias na performance 
gráfica e no tempo de processamento. A presente proposta tem como objetivo a implementação 
de um aplicativo para experimentar o uso da álgebra de quatérnios em conjunto com a 
arquitetura de computação paralela e demonstrar um ganho significativo de performance gráfica, 
robustez e um menor tempo de processamento, permitindo assim um melhor desempenho para o 
tempo real. Inicialmente foi realizado um estudo mais detalhado a respeito da aplicação dos 
números quatérnios envolvendo rotações no espaço, bem como suas propriedades algébricas, 
também foi realizado um estudo a respeito da tecnologia Nvidea de unidade de processamento 
gráfico GPU, para tanto, se fez necessário o uso de livros e artigos científicos. Em seguida foi feito 
um estudo da plataforma CUDA e testes foram realizados com o uso do CUDA Toolkit, que oferece 
um ambiente de desenvolvimento abrangente para desenvolvedores C/C++.  Diante dos 
conhecimentos adquiridos, foi desenvolvido um protótipo implementando os métodos 
responsáveis pelas transformações 3D de rotação no espaço utilizando quatérnios e o algoritmo 
na GPU da placa de vídeo da Nvidea, permitindo assim realizar um estudo comparativo entre o 
método matricial e o método que utiliza quatérnios (ambos com e sem o uso da computação 
paralela) nos aspectos de tempo de execução e análise de complexidade dos algoritmos em 
função das rotações pré-determinadas . É possível concluir que o uso da álgebra dos quatérnios 
associado ao modelo de computação paralela promove um ganho significativo de performance 
gráfica, robustez e um menor tempo de processamento em relação aos modelos convencionais, 
uma vez que promover uma série de várias rotações irá concatenar ou multiplicar diversos 
quatérnios representados por simples vetores de ordem 4, ao invés de aplicar diversas 
multiplicações utilizando matrizes de ordem 4, onde a partir de uma determinada ordem de 
rotação, o uso do quatérnio será sempre mais vantajoso que o a aplicação matricial. Ao utilizar 
grandes cálculos matemáticos, a aplicação com quatérnios é bastante adequada para ser 
paralelizada, sendo assim, a tecnologia CUDA trabalha perfeitamente e em conjunto com os 
quaternios, melhorando assim o desempenho de jogos, aplicações militares, médicas entre 
outras.         
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO.  
 

WILIAN NUNES DA SILVA  
FLAVIO PANDUR ALBUQUERQUE CABRAL  

 
Pesquisas mostram que com a automação dos equipamentos de ar condicionado pode-se reduzir 
consideravelmente o consumo de energia elétrica, diminuindo assim os custos financeiros e os 
impactos ambientais. Em locais formados por vários ambientes e salas de acesso público, não é 
incomum ocorrer do aparelho permanecer ligado mesmo quando não há mais ninguém utilizando 
o ambiente num certo período, além também de muitas vezes haver dificuldade em localizar e ter 
acesso aos dispositivos de controles remoto para manipular os equipamentos. Nessas situações, é 
benéfica a implantação de um sistema de automação que permita controlar remotamente os 
aparelhos por um computador central de controle ou por meio de um dispositivo móvel 
executando um aplicativo. O presente trabalho teve como objetivo a construção de um sistema 
para gerenciar e monitorar equipamentos de ar condicionado, tornando possível controlar os 
equipamentos a partir de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) utilizando uma rede de 
computadores. Foi utilizada uma placa Arduino Mega 2560, um modulo Wifi ESP-8266, LEDs 
emissor e receptor infravermelhos. Esse conjunto é instalado em cada equipamento de ar 
condicionado a ser controlado e é responsável por receber os comandos do computador central 
de controle e executá-los. O software de controle que é executado no computador central foi 
desenvolvido utilizando a linguagem JAVA e permite ao administrador do sistema gerenciar todos 
os equipamentos remotamente, utilizando uma rede sem fio. Há também um módulo de cadastro 
de controle remoto, que é responsável por detectar e gravar os dados do controle original do 
aparelho. O sistema permite que o aparelho de ar condicionado seja ajustado por qualquer 
usuário com um dispositivo móvel com acesso à Internet. Além dessa facilidade, o uso do controle 
remoto original do aparelho continua sendo possível, caso seja necessário. O monitoramento e 
controle dos aparelhos também pode ser feito pelo administrador do sistema, sendo possível 
gerar relatórios de utilização de cada aparelho. O software foi projetado para que seja intuitivo, 
proporcionando uma fácil utilização tanto pelo usuário quanto pelo administrador. A partir dos 
resultados obtidos pode-se concluir que o projeto apresenta uma ótima relação custo x benefício, 
pois com um investimento relativamente baixo pode-se reduzir de forma significativa os gastos 
com energia elétrica, além de adicionar algumas funcionalidades que possibilita facilitar a 
utilização destes equipamentos.         
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SÍNTESE DE IMAGENS 3D: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO RAY TRACING USANDO PROCESSAMENTO 
PARALELO DO GPU  

 
ERIÉLCIO STEFANO IMAMURA  

SILVIO ANTONIO CARRO  
DANILLO ROBERTO PEREIRA  

 
Um grande desafio dentro da área de computação gráfica é a síntese de imagens realistas em 
tempo real. Com o surgimento do processo de renderização baseado em simulações de caminhos 
de raios (Ray Tracing), as imagens geradas pelos computadores ganharam propriedades cada vez 
mais realistas, conseguindo alcançar um alto grau de realismo que foi difícil de alcançar com a 
renderização baseada em rasterização. Entretanto, o Ray Tracing exige um poder computacional 
alto, gastando mais tempo para concluir a síntese de imagem. Sendo assim, por muito tempo a 
sua aplicação ficou limitada para ambiente off-line que buscava a qualidade da imagem. Enquanto 
isso, a rasterização, que possui uma implementação otimizada em GPU, foi utilizada em diversas 
aplicações interativas e em tempo real. O presente estudo tem como objetivo desenvolver um 
protótipo que realiza síntese de uma cena com objetos 3D com alto grau de realismo em tempo 
real, utilizando Ray Tracing como técnica de renderização. O trabalho busca um tempo de 
renderização aceitável para a exibição do objeto e as imagens com visuais realísticos. O trabalho é 
dividido em 4 fases. Na primeira fase foi realizado um estudo sobre Ray Tracing, BVH e CUDA 
utilizando o acervo de livros da biblioteca Unoeste e materiais retirados da internet. Na segunda 
fase o Ray Tracing básico que executa em CPU foi construído e foi utilizada a estrutura de 
aceleração BVH como a primeira tentativa de aceleração. Em seguida, na terceira fase, o programa 
foi adaptado para o ambiente de GPU com o intuito de otimizar o desempenho. Na última fase 
foram realizados o levantamento e a definição dos requisitos para avaliar se foi alcançado um 
tempo de renderização aceitável. A implementação do Ray Tracing pura em CPU, não apresentou 
eficiência evidente por se tratar da síntese de uma cena simples e pequena, mas ao utilizar 
técnicas de aceleração, como o processamento paralelo e o uso de estrutura de dados adequada, 
o processo deverá se tornar viável e vantajoso. Estas serão as próximas modificações 
implementadas no projeto. Pelos resultados obtidos ficou claro que o Ray Tracing possui a 
complexidade linear para o número de primitivas da cena. Apesar de ser um algoritmo simples, o 
custo computacional do ray tracer é alto por necessitar de vários testes de intersecção. Se os 
objetos 3D da cena consistem em conjunto de N primitivas, a síntese dessa cena pode levar em 
complexidade O (N). Para a aceleração do processo é necessário diminuir quantidades de testes 
utilizando a BVH. Neste trabalho foi desenvolvido o Whitted Ray Tracing e também foram 
aplicadas algumas técnicas de aceleração. A interação em tempo real usando BVH e GPU pode ser 
aplicada em diversas áreas. Existem muitas aplicações científicas ou de entretenimento que 
exigem mudanças da geometria. Essas aplicações foram anteriormente o domínio da rasterização, 
mas poderiam utilizar Ray Tracing em situações que requerem o processamento em tempo 
real.         
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UTILIZAÇÃO DE UM ALGORITMO DE APRENDIZAGEM SUPERVISADO PARA RECONHECIMENTO DE 
OBJETOS EM CENAS TRIDIMENSIONAIS USANDO DADOS RGB-D  

 
GIOVANA ANGÉLICA ROS MIOLA  

 
Todos os dias, as pessoas se interagem no ambiente em que vivem, trabalham ou estudam em 
ambientes com diversos objetos que são, inconscientemente, reconhecidos e interpretados. As 
máquinas e os computadores quando ensinados podem reconhecer objetos criados pelos seres 
humanos e como consequência, um grande número de aplicações necessita dessa identificação 
como, auxiliar controles de processos industriais (em diversas áreas: automobilísticas, 
aeronáuticas, alimentícias, entre outras), facilitar a navegação tridimensionalmente de robôs em 
ambientes indoor, navegação de veículos autônomos, sistema de segurança, entre outras. 
Preparar o computador para reconhecer objetos é um trabalho complexo em sua realização, que 
depende de algoritmos sofisticados da área de Visão Computacional e aprendizagem 
computacional que podem ser aplicados em dados obtidos de diversos sensores, é o caso do 
Kinect que propicia uma sinergia entre imagens RGB e de profundidade. Em conjunto com a 
abordagem sobre reconhecimento de objetos a partir de dados advindos do sensor Kinect, tem-se 
como objetivo, utilizar um modelo de probabilidade matemática que permita classificar dados 
para o processo de reconhecimento de objetos utilizando o algoritmo de aprendizagem 
supervisado-SVM (Support Vector Machine) para extrair informações de conjuntos de dados, 
auxiliando na classificação e analise de imagens para reconhecimento de objetos.  Este trabalho, 
utilizou a Linguagem de Programação C++ juntamente com o Ambiente de Desenvolvimento Visual 
Studio versão Ultimate 2013, as ferramentas de desenvolvimento do Kinect (Toolkit 1.8), a 
biblioteca de Visão Computacional OpenCV (Open Source Computer Vision Library), a biblioteca 
Point Cloud Library (PCL) que é um projeto opensource desenvolvido em C++ que disponibiliza 
ferramentas para capturar, manipular, visualizar e processar nuvens de pontos 3D que são 
obtidas, pelo sensor Kinect (informação 3D e de cor RGB) e alguns objetos. Com os resultados 
obtidos, foi apresentada a funcionalidade da proposta, sendo identificados os objetos 
armazenados num banco de dados.  No entanto, os objetos impõem alguns desafios, como a 
identificação de cores para diferentes materiais, variações na forma e valores de intensidade, 
entre outros. Portando verifica-se que o reconhecimento ainda é uma tarefa desafiadora, sendo 
um tema importante e relevante que possibilita maiores investigações. De acordo com os 
resultados, verificou-se que o algoritmo do SVM obteve classificação correta dos objetos. Sendo 
assim, pode-se concluir que a identificação dos mesmos tem tudo para tornar esse processo ainda 
mais robusto em atividades complexas, por exemplo, em mapeamentos móveis de ambientes 
internos feitos por robôs, oferecendo validação de obstáculos que se assemelham muito a 
percepção dos seres humanos.         
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No campo, plantas estão expostas a condições estressantes como a falta ou abundância de água, 
alta irradiância na seca, insolação e períodos quentes de verão. Esses fatores podem agir tanto de 
maneira benéfica quanto maléfica, fazendo com que a planta se adapte às novas condições às 
quais está submetida. O estresse é um desvio significativo das condições ótimas para vida, e induz 
mudanças e respostas em todos os níveis funcionais do organismo, os quais são reversíveis a 
princípio mas podem se tornar permanentes. Pode também ser considerado um fator de seleção, 
possuindo elementos construtivos e destrutivos. Devido ao meio em que se encontram as plantas 
devem ser capazes de perceber, interpretar e responder aos diversos estímulos ambientais que 
estão suscetíveis. A integração desses sinais se dá por diferentes sensores em suas células. A 
complexidade dinâmica dos sinais recebidos pelas plantas está condicionada aos fatores 
fisiológicos desta, diminuindo quando a planta se encontra sob condições estressantes. Técnicas 
de aprendizado de máquina vêm se destacando em tarefas de reconhecimento de padrões e por 
isso, este trabalho busca, por meio desses métodos, verificar a existência de um padrão na 
sinalização elétrica de plantas quando estas se encontram estressadas e desta maneira 
proporcionar benefícios a agricultura provendo um sistema capaz de detectar de maneira 
automatizada a ocorrência de estresse em culturas de plantas. A base de dados utilizada foi obtida 
por um projeto de doutorado em agronomia da mesma universidade dessa pesquisa. O objetivo 
principal é aplicar os métodos computacionais da área de aprendizado de máquina na agronomia, 
com o intuito de descobrir se existe um padrão na sinalização elétrica de plantas quando 
submetidas a diferentes tipos de estresse. Para isso, serão utilizados métodos de aprendizado de 
máquina e extratores de características de modo que a classificação de novas plantas ocorra de 
maneira simples e eficiente. Os métodos utilizados, serão testados e avaliados a fim de se 
determinar quais têm o melhor resultado para a tarefa em questão.  Os dados obtidos serão 
transformados em imagens para que possam então serem processadas por algoritmos de 
aprendizado de máquina implementados utilizando a biblioteca Keras. A base de dados é 
composta por um conjunto de amostras, cada uma contendo informações sobre os sinais de EEG 
(Eletroencefalografia) obtidos de plantas na cultura da soja em variadas condições de estresse. Os 
valores obtidos em cada conjunto serão testados em diferentes agrupamentos de treinamento. 
Para processamento do dados é utilizado métodos de extração de características baseados em 
áudio além de técnicas baseadas em funções de distância, que são modelos relativamente novos 
para computar a deformação ótima no mapeamento de uma dada medida de probabilidade para 
outra. Também é utilizado métodos de aritmética intervalar a fim de extrair valores de um 
conjunto e otimizar o processamento dos dados.             
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A procura por equipamentos de segurança teve um aumento considerável, cerca de 30 por cento 
nos primeiros seis meses de 2016 em algumas regiões do país. Esse aumento deve-se pela busca 
da população por uma maior prevenção e proteção contra possíveis ações criminosas. Dentre as 
diversas opções do mercado, os sistemas de segurança mais comuns e que vem liderando vendas 
na Web são, em sua maioria, baseados em sistemas de monitoramento por câmeras. O principal 
problema é que a grande maioria dos sistemas ainda depende da operação de pessoas, além de 
não oferecem boa qualidade de resolução de imagem. Levando isso em consideração, algo que 
poderia ser muito útil no aprimoramento desses tipos de sistemas de segurança, seria o avanço de 
sistemas computacionais aliados aos mesmos. Este trabalho busca uma nova contribuição nessa 
área de segurança assistida por câmeras, aproveitando a ideia e pesquisas de trabalhos 
relacionados, desenvolvendo algoritmos de Visão Computacional na tentativa da identificação em 
tempo real de suspeitos. Este trabalho objetiva utilizar imagens digitais capturadas por câmeras de 
segurança para o desenvolvimento de algoritmos que auxiliem na identificação de um possível 
movimento suspeito, ou mesmo um indivíduo que apresente características suspeitas, como por 
exemplo, seu rosto coberto por algum tipo de máscara ou capacete, que impossibilitem sua 
identificação, o que já caracteriza uma possível intenção criminosa do indivíduo. Um cenário típico 
onde este trabalho poderá ser aplicado constitui um estabelecimento fechado, com uma porta 
principal de entrada monitorada, onde várias câmeras são posicionadas de maneira estratégica, a 
fim de permitir a captura de várias imagens de mais de um ponto de vista. Para isso, uma câmera 
deve ser posicionada diretamente à frente da entrada do estabelecimento, com sua lente voltada 
para a porta de entrada, e pelo menos outras duas câmeras posicionadas lateralmente, à direita e 
esquerda, pois o objetivo principal é identificar qualquer pessoa que entre e imediatamente 
reconhecer a região da cabeça e face da mesma, buscando identificar se apresenta alguma 
irregularidade com relação à segurança. As câmeras sendo posicionadas corretamente, o primeiro 
passo é detectar qualquer pessoa que entre no local, com auxílio do algoritmo HOG (Histogram of 
Oriented Gradient). O segundo passo, consiste em identificar a região da face, utilizando a técnica 
proposta por Viola e Jones. O terceiro passo visa identificar algum movimento que represente 
ameaça. Para tal, será criada uma base de dados, alimentada com imagens capturadas por câmera 
que representem um conjunto conhecido de movimentos suspeitos e aplicadas técnicas de Visão 
Computacional para a extração de características e classificação dos movimentos.            
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REALIDADE VIRTUAL APLICADA NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DA ANSIEDADE  
 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN  

NATALIA FAVARETO  
 

O transtorno de ansiedade é dos tipos de transtorno psicológicos mais comuns, apenas atrás da 
depressão e dependência do álcool, afetando 5% a 23% da população. Os sintomas, tanto físicos 
(espasmos musculares, choques elétricos sentidos no corpo, fadiga crônica, dormências, 
formigamentos, pele ardente, entre outros) quanto psicológicos (medo de morrer, medo de 
desgraça iminente), quando não tratados devidamente, acabam tornando-se gradativamente mais 
complexos. Além desses sintomas, comprometem funções como pensamento, atenção, 
concentração, memória, percepção, capacidade de fazer relações, perdas e distorções na 
percepção, captação e interpretação do mundo ao redor, nestas situações, necessitasse de ajuda 
psicológica. Os tratamentos convencionais possuem desvantagens, como o deslocamento para os 
locais dos tratamentos, a dificuldade nos exercícios de imaginação semi dirigida (idealizar 
imagens) e os riscos de ocorrência de uma crise de ansiedade em público. Essa ansiedade inclui 
uma previsão negativa que pode traumatizar o indivíduo ou piorar os sintomas. A inclusão de 
novas tecnologias, como Realidade Virtual e Aumentada, na área da saúde mental progrediu de 
maneira significativa nos últimos anos, mas ainda muito pouco desenvolvida ou aplicada, em 
determinadas situações, essas ferramentas não fornecem o portfólio necessário para atender uma 
determinada situação. Desta forma, o seu uso ainda está escasso ou é inadequada para esse fim, o 
que dificulta a evolução da terapia em si. Sendo assim, a dificuldade em idealizar imagens, o 
deslocamento até o local temido e o custo adicional são fatores corriqueiros proveniente da 
aplicação das técnicas in vivo e imaginativa, sem o auxílio dos ambientes virtuais, as partes 
envolvidas são prejudicadas, o que demanda mais pesquisas nesta área. Este trabalho tem como 
objetivo analisar e desenvolver uma aplicação que faz uso de conceitos da Realidade Virtual e 
Aumentada, visando auxiliar, o psicólogo, no tratamento de transtornos de ansiedade por meio de 
ambientes virtuais imersivos e interativos. Este trabalho desenvolve uma abordagem qualitativa e 
explora e descreve o desenvolvimento de aplicação voltada para o uso de ambiente virtuais nos 
tratamentos de transtornos de ansiedade. Será desenvolvido na faculdade de Informática de 
Presidente Prudente fazendo uso de computadores, equipamentos interativos e capacetes de RV. 
Os estudos serão realizados por meio de um levantamento teórico e de uma revisão sistemática 
buscando trabalhos relacionados. Logo após, serão definidos os requisitos funcionais da 
ferramenta e as principais interatividades. Estudos sobre ferramentas e bibliotecas que serão 
utilizadas no projeto serão analisadas. O protótipo será desenvolvido e testado por profissionais e 
pesquisadores, por meio de uma avaliação de usabilidade, sem a participação de pacientes, onde 
os resultados obtidos permitiram aprimorar, quantificar e qualificar a aplicação.            
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REALIDADE VIRTUAL APLICADA NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DE FOBIAS  
 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
LUIZ HENRIQUE VIEIRA VILA  

 
Fobia trata-se do medo patológico, caracterizado por ser desproporcional a situação real na qual 
uma pessoa se encontra, que pode ser corriqueira para outras pessoas, e por se manter mesmo 
depois que a pessoa se dá conta da irracionalidade de seu medo. Suas formas mais comuns de 
tratamentos através da terapia cognitiva-comportamental são relaxamento, cognição e exposição. 
Uma área que vem se destacando e ajudando nos tratamentos de vários tipos de distúrbios é a 
Realidade Virtual e Aumentada. A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia de interface avançada 
entre um usuário e um sistema, cujo objetivo é fornecer o máximo possível de imersão e 
interatividade, recriando a sensação de realidade do usuário e fazendo-o crer que está de fato 
naquele ambiente virtual. A criação da imersão pode ser feita através de estímulos aos sentidos 
por meio de efeitos visuais, sonoros e até mesmo táteis. Atualmente, já se fazem pesquisas sobre 
a possibilidade de se utilizar RV e RA para auxílio em tratamentos de psicoterapia, como no 
tratamento para distúrbios de ansiedade e fobias específicas. Essas pesquisas são favoráveis ao 
uso dessas ferramentas, principalmente para uso em conjunto com o método da exposição. Dessa 
maneira, o paciente pode primeiro se adaptar a uma situação quase real, porém muito mais 
controlada, antes de ser submetido à exposição ao vivo. Entretanto, a falta de aplicações 
específicas dificulta sua aplicabilidade e avaliação dos tratamentos. Além disso, limitações da 
própria aplicação impõe para seu desenvolvimento/criação, onde adicionar novos conteúdos em 
um sistema de RV e RA não é algo simples e depende de programadores, dificultando a adequação 
dos ambientes virtuais às necessidades específicas de cada paciente. Este projeto tem como 
objetivo analisar e desenvolver uma aplicação fazendo uso de técnicas de realidade virtual e 
aumentada, visando auxiliar os psicólogos nos tratamentos de fobias. Este trabalho desenvolve 
uma abordagem qualitativa, explora e descreve o desenvolvimento de aplicação voltada para o 
uso de ambiente virtuais nos tratamentos de transtornos de fobias. Será desenvolvido na 
faculdade de Informática de Presidente Prudente fazendo uso de computadores, equipamentos 
interativos, capacetes de RV e software Unity. Os estudos serão realizados por meio de um 
levantamento teórico e de uma revisão sistemática buscando trabalhos relacionados ligado a 
Fobias por meio de psicoterapia cognitivo-comportamental e RV. Logo após, serão definidos os 
requisitos funcionais da ferramenta e as principais interatividades. SDKs para dispositivos arduíno 
e seu uso no tratamento de fobias, bem como, bibliotecas para uso de capacetes de realidade 
virtual serão analisadas. O protótipo será desenvolvido e testado por profissionais e 
pesquisadores, por meio de uma avaliação de usabilidade, sem a participação de pacientes, onde 
os resultados obtidos permitiram aprimorar, quantificar e qualificar a aplicação.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
42 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Exatas e da Terra  

Ciência da Computação    

 
 

RVCAR: UMA FERRAMENTA EM REALIDADE VIRTUAL PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DOS 
TRANSTORNOS DE FOBIA DE DIREÇÃO  

 
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

IGOR ANDRADE BRITO  
THÁLYA NOVAES MARTINEZ  

ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN  
KARINE AMARAL MAGALHÃES  

 
Ansiedade e fobia são estados afetivos penosos, caracterizados pela expectativa de algum perigo 
que se revela indeterminado e impreciso, diante do qual o indivíduo se julga indefeso. O 
transtorno de fobias de direção é dos tipos de transtorno psicológicos comuns, que muitas vezes 
fazem uso de técnicas de exposição por imaginação ou in vivo para o tratamento. Apesar da 
eficácia, expõe o paciente a alguns riscos como, por exemplo, expor o paciente fóbico ao trânsito 
real, aumentando a chance de novos acidentes ou variáveis que não podem ser controladas 
durante o tratamento. As exposições em ambientes virtuais (AV) têm se provado eficazes no 
tratamento de vários transtornos e de vários tipos de pacientes: tanto os que não utilizam 
computadores quanto os que têm grande contato com esta tecnologia. O uso de AV por meio da 
Realidade Virtual (RV), permite o senso de presença, vem para atender justamente a necessidade 
de exposição sucessiva, amparada pelas vantagens de se estabelecer maior controle da situação, 
construção de uma aliança terapêutica positiva entre terapeuta e cliente, maior segurança com 
menor custo, se comparado com um veículo real. Apesar da ascensão do uso de RV aplicada ao 
tratamento de pacientes com transtornos psicológicos, seu uso ainda está escasso ou é 
inadequada para esse fim, o que dificulta a evolução da terapia em si. Sendo assim, a dificuldade 
em idealizar cenários, o simular a direção de veículos e o custo adicional são fatores corriqueiros 
proveniente da aplicação das técnicas in vivo e imaginativa, sem o auxílio dos ambientes virtuais, 
as partes envolvidas são prejudicadas, o que demanda mais pesquisas nesta área. Este trabalho 
tem como objetivo analisar e desenvolver uma aplicação que faz uso de conceitos da Realidade 
Virtual e Aumentada, visando auxiliar o psicólogo no tratamento de transtornos de fobias de 
direção por meio de ambientes virtuais imersivos e interativos. Este trabalho desenvolve uma 
abordagem qualitativa e explora e descreve o desenvolvimento de uma aplicação voltada para o 
uso de ambiente virtuais nos tratamentos de transtornos de fobias de dirigir. Será desenvolvido na 
faculdade de Informática de Presidente Prudente fazendo uso de computadores, equipamentos 
interativos (Volante e Câmbio Driving) e capacetes de RV. Os estudos serão realizados por meio de 
um levantamento teórico e de uma revisão sistemática buscando trabalhos relacionados. Logo 
após, serão definidos os requisitos funcionais da ferramenta e as principais interatividades. SDKs 
para dispositivos de controle de direção e aceleração e bibliotecas para uso de capacetes de 
realidade virtual serão analisadas. O protótipo será desenvolvido e testado por profissionais e 
pesquisadores, por meio de uma avaliação de usabilidade, sem a participação de pacientes, onde 
os resultados obtidos permitiram aprimorar, quantificar e qualificar a aplicação.       Unoeste     
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FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
 

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos 
que incluem doenças coronárias, doenças cerebrovasculares, doenças arteriais periféricas, 
doenças reumáticas cardíacas, doenças congênitas do coração, trombose venosa profunda e 
embolia pulmonar. Muitas pessoas que possuem DCV sobrevivem e, portanto, tornam-se 
necessárias medidas de intervenção que sejam eficazes na reabilitação cardiovascular (RCV). O 
exercício físico controlado conforme recomendações de duração, frequência e intensidade 
moderadas são necessários nesses tratamentos. O uso de Realidade Virtual (RV), mesmo que 
discretamente, em várias áreas da saúde, abre um contexto para o tratamentos de várias 
enfermidades. Por meio da RV, as recomendações medicas podem ser adaptadas e controladas, 
propiciando a visualização, movimentação e interação, em tempo real, em ambientes 
tridimensionais gerados por computador. Apesar da ascensão das ferramentas que utilizam 
ambientes de RV voltados à área da saúde, o uso destas voltado ao monitoramento cardíaco e 
auxílio de RCV ainda são escassos ou não voltados para esta finalidade, visto que os pacientes que 
necessitam de RCV geralmente são adultos ou idosos. Esse contexto gera diversas oportunidades 
para novas pesquisas nesta área, proporcionando um rico e desafiador campo de 
aplicação/pesquisa para a RV. Diante disso, este trabalho se justifica oferecendo motivação e 
entretenimento aos pacientes de tratamentos fisioterapêuticos como RCV, auxiliando nos 
tratamentos e aumentando a tolerância ao exercício, promovendo o fortalecimento muscular, 
melhorias das atividades diárias e melhoria da capacidade funcional. Este projeto tem como 
objetivo analisar e desenvolver um sistema de Realidade Virtual voltado para o tratamento de 
RCV, fazendo uso de ambientes virtuais tridimensionais, avatares e componentes eletrônicos para 
medição de pressão arterial e batimentos cardíacos, permitindo criar sessões de fisioterapia 
controladas e direcionadas aos pacientes. A metodologia utilizada no desenvolvimento do 
trabalho é uma abordagem qualitativa e está sendo desenvolvido nas dependências da Faculdade 
de Informática de Presidente Prudente. Os estudos serão realizados por meio de um levantamento 
teórico e de uma revisão sistemática buscando trabalhos relacionados ligado a reabilitação 
cardiovascular e RV. Logo após, serão definidos os requisitos funcionais da ferramenta e as 
principais interatividades. Estudo sobre o software Unity3D, linguagem C#, sensor de batimentos 
cardíacos por Arduino, sensores infravermelho e Sensor Kinect, bem como, bibliotecas para uso de 
capacetes de realidade virtual serão analisadas. O protótipo será desenvolvido e testado por 
profissionais e pesquisadores, por meio de uma avaliação de usabilidade, sem a participação de 
pacientes, onde os resultados obtidos permitiram aprimorar, quantificar e qualificar a 
aplicação.            
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A Maratona de Programação é um evento da Sociedade Brasileira de Computação que existe 
desde o ano 2000. Ela nasceu das competições regionais classificatórias para as finais mundiais do 
concurso de programação da ACM, o ACM International Collegiate Programming Contest, e é 
parte da regional sul-americana do concurso. Ela se destina a alunos de cursos de graduação e 
início de pós-graduação na área de Computação. A competição promove nos alunos a criatividade, 
a capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de 
resolver problemas sob pressão, e ainda dar continuidade no evento no qual a FIPP é uma das 
sedes da Olimpíada Brasileira de Informática.    No ano de 2016, mais de 45 mil estudantes de 
quase 3000 escolas de mais de 100 países competiram em regionais em todo o planeta, e apenas 
132 (cerca de 1%) participam das Finais Mundiais do evento, em Rapid City, Estados Unidos. Seis 
times brasileiros estarão presentes nas finais mundiais. Desde 2003 a FIPP participa com times 
compostos pelos alunos com melhores resultados na Maratona de Programação da FIPP. Estes 
times estão se apresentando em constante evolução com resultados expressivos se comparados 
aos resultados das competições anteriores, estimulando assim, a participação, treinamento e 
formação de novos times cada vez mais competitivos. Nos anos de 2007, 2009, 2012, 2013, 2015 e 
2016 o time FIPP/UNOESTE, conquistou a 1ª colocação em uma das sedes regionais classificando-
se para a Final Nacional dentre os 50 melhores times do país. Alcançando em 2012, a 37ª 
colocação do Brasil.     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.    
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13ª FESTA LINUX DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
RONALDO TOSHIAKI OIKAWA  

HAROLDO CESAR ALESSI  
EMERSON SILAS DORIA  

MOACIR DEL TREJO  
HELTON MOLINA SAPIA  

LUIS HORÁCIO RAMOS ISIQUE  
 

Linux é um sistema operacional alternativo ao Windows. Ele é estável, seguro e confiável. O Linux 
possui também uma grande seleção de programas para servidores, incluindo servidores Web, 
sistemas de banco de dados, linguagens de script e ferramentas para administração remota, 
servidores de e-mail, etc. Com o passar dos anos, o Linux vem ganhando mercado e com isso 
abrem-se mais oportunidades de emprego, novas tecnologias e maior economia por parte das 
empresas que trocam software proprietário por Software Livre e chegam a economizar milhões 
por ano com as licenças. Entretanto, a escassez de profissionais qualificados no mercado vem 
prejudicando esta evolução, o que justificativa a criação e um evento como a Festa Linux. A Festa 
Linux visa introduzir e proporcionar conhecimentos básicos aos estudantes principiantes no 
sistema operacional Linux. Além disso, por meio do Desafio Linux realizar uma competição, entre 
estudantes com conhecimentos básicos e avançados em Linux, visando a resolução de problemas 
referente à instalação e configuração de sistemas operacionais Linux e serviços de rede em tempo 
limitado.     Estudos indicam que a busca por profissionais qualificados com habilidades no sistema 
operacional Linux é um item urgente no mercado de trabalho. A 13ª FESTA LINUX vai de encontro 
com essas necessidades qualificando profissionais.     Para o Linux para Principiantes tivemos a 
participação de 150 estudantes universitários os quais tiveram a possibilidade de participar e ter 
contato com um sistema operacional de código aberto. Tal contato eliminou dúvidas e permitiu a 
troca de experiências entre os participantes e a divulgação do Linux entre a comunidade FIPP. No 
6º Desafio Linux foram inscritos 10 equipes, sendo as 3 primeiras classificadas premiada. Os 
resultados obtidos nesta edição da Festa Linux são considerados satisfatórios e motivadores para 
as próximas edições, pois destacam-se o interesse da comunidade bem como a competição entre 
seus participantes. Diante disso foi possível desmistificar o Linux e colocar a prova conhecimentos 
necessários no mercado de trabalho.    
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13ª MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DA FACULDADE DE INFORMÁTICA DE PRESIDENTE PRUDENTE 
- UNOESTE  

 
MARCELO VINICIUS CRERES ROSA  

FRANCISCO ASSIS DA SILVA  
LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA  

MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  
FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  

EDUARDO HENRIQUE RIZO  
SILVIO ANTONIO CARRO  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
 

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.     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. Em 
2017 foram selecionados para a seletiva regional em Araçatuba, 11 alunos dos cursos de Ciência 
da Computação e Sistemas de Informação.     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 60 equipes compostas de 3 alunos cada, totalizando 
mais de 180 participantes, com o mesmo ambiente e regras das regionais realizadas pela 
Sociedade Brasileira de Computação no evento oficial nacional. A Maratona de Programação teve 
seu início no ano de 2005 com doze equipes, dos três cursos da Faculdade de Informática: Ciência 
da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologias. Em 2012 o evento passou a contar com 
regulamento próprio de seleção de equipes para participação na Maratona de Programação da 
SBC com base nos resultados da Maratona da FIPP e em um cronograma de treinos desenvolvido 
para as equipes selecionadas.    
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30ª SEMANA DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA FIPP/UNOESTE - INFOESTE 2017  
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  

EMERSON SILAS DORIA  
HAROLDO CESAR ALESSI  

MOACIR DEL TREJO  
SILMARA ANDRESSA BULHÕES DA SILVA FURINI  

 
A Faculdade de Informática de Presidente Prudente (FIPP) da Unoeste realiza, anualmente, a 
Semana de Computação e Informática da FIPP/Unoeste - INFOESTE. O evento, aberto a toda a 
comunidade regional e de outros centros, procura congregar estudantes de graduação e pós-
graduação, professores, pesquisadores, profissionais e demais interessados em informática, 
objetivando a difusão da computação e informática e do seu bom uso, trazendo para o debate 
aberto temas importantes que indicam as tendências tecnológicas e do mercado atual. Uma das 
preocupações da FIPP é manter o seu corpo docente atualizado, visando dar o suporte necessário 
ao ensino das disciplinas oferecidas aos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Sistemas para Internet, Gestão da Tecnologia da Informação, Redes de Computadores 
e Jogos Digitais. É de interesse também, manter o seu corpo discente em contato com temas 
sempre atualizados visando um aprendizado maior, bem como a complementação do mesmo por 
parte de seus alunos.  Promover cursos, visando à complementação e aprimoramento do 
conhecimento de docentes, discentes e demais profissionais da área. Promover palestras, 
workshops e oficinas visando à atualização de profissionais da área e alunos dos Cursos de Ciência 
da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em 
Sistemas para Internet, Tecnologia em Gestão da TI e Tecnologia em Jogos Digitais. 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.    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.     Na edição de 2017 foram realizados 49 cursos, com duração média 
de 7 horas, totalizando 344 horas com total de 1085 vagas, 5 palestras com duração de 3 horas 
cada, além dos eventos integrados: 11ª Workshop sobre Educação em Computação e Informática 
da FIPP/UNOESTE (WEI-FIPP): duração de 3 horas, 13ª Festa Linux: duração de 24 horas; 13ª 
Maratona de Programação da FIPP: duração de 08 horas; 12º WebFIF - Concurso de Design de 
Interface, com duração de 15 horas, 24º Encontro de Alunos e Ex-alunos da FIPP/Unoeste: duração 
de 3 horas e 2º Game Developer: duração média de 15 horas. Foram selecionados assuntos mais 
atuais para elaboração das palestras, workshops, oficinas e cursos.     
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5º FIPPETEC - CICLO DE PALESTRAS E CURSOS DAS ETECS  
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
CÁSSIA ALVES PEREGO  

ROBSON AUGUSTO SISCOUTTO  
EMERSON SILAS DORIA  

HAROLDO CESAR ALESSI  
MOACIR DEL TREJO  

 
O FIPPETEC, Ciclo de Minicursos e Palestras, é um evento destinado às Escolas Técnicas da região 
de Presidente Prudente (ETECs), criado pela FIPP/Unoeste exclusivamente para alunos dos cursos 
técnicos das ETECs do Centro Paula Souza. O evento integra a programação da Semana de 
Computação e Informática (INFOESTE). Os cursos de informática oferecidos pelas ETECs 
frequentemente representam o primeiro contato dos alunos com a área de Tecnologia da 
Informação, muitos desses alunos prosseguem seus estudos nesta área. Dessa maneira, as ETECs 
constituem uma importante parceria para a promoção de projetos de extensão que visam levar a 
estes alunos possibilidades de formação e contato com uma instituição de nível superior.  O 
FIPPETEC tem como objetivo oferecer aos alunos das ETECs minicursos de temas atuais, auxiliando 
na formação técnica e também despertando o interesse para outras áreas da Computação e 
Informática. Os cursos abordaram assuntos atuais e relevantes para a área tecnológica, como: 
Introdução ao desenvolvimento em Android, tecnologias para desenvolvimento Web e 
desenvolvimento de jogos digitais. Os cursos são ministrados por profissionais da área externos a 
instituição convidados, alunos dos últimos termos selecionados pelos docentes e pelos próprios 
docentes da instituição.    É extremamente representativa a porcentagem (95%) dos alunos que 
consideram que o FIPPETEC é um elemento de grande importância para sua formação profissional 
e, portanto, o objetivo do projeto em auxiliar na formação técnica e despertar o interesse pela 
formação superior na área foi atingido.      Ao evento contou em sua quinta edição com dezesseis 
cursos (16) de quatro (4) horas de duração totalizando um total de sessenta e quatro (64) horas de 
treinamento. Foi oferecido um total de quinhentos e seis vagas (506) e preenchidas trezentos e 
trinta e oito (338). Os participantes são alunos de sete (7) ETECs sendo convidadas as escolas que 
ofereciam o curso de Técnico em Informática ou cursos correlatos (Adamantina, Dracena, Osvaldo 
Cruz, Presidente Prudente (duas ETECs), Presidente Venceslau e Teodoro Sampaio). Os minicursos 
foram muito bem avaliados pelos alunos apresentando em sua grande maioria uma atribuição de 
nota entre 8 a 10. Se os minicursos oferecidos no FIPPETEC tiveram o objetivo de auxiliar na 
formação do futuro profissional de TI e dispertar o interesse por um cursos superior na área. No 
que se refere ao aspecto mais estrutural do evento, os alunos satisfeitos com a organização do 
FIPPETEC (nota superior ou igual a 5) é da ordem de 96%.    
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ANÁLISE DE PROPOSTA DE UM ROBÔ DE CONVERSAÇÃO CHATTERBOT PARA O WEBSITE DA 
UNESP-BAURU  

 
THIAGO SETI PATRICIO  

MATHEUS TEIXEIRA  
MARIA DA GRAÇA MELLO MAGNONI  

FRANCISCO ROLFSEN BELDA  
 

Diversas publicações, sejam elas do meio acadêmico ou não, permitem constatar que os usuários 
de websites convivem com uma série de questionamentos sobre as informações que estão 
disponibilizadas nos mesmos, e necessitam ser abordados, tanto individualmente como no âmbito 
coletivo. No decorrer das práticas de usabilidade, pode ser sentida a complexidade de tudo aquilo 
que envolve a obtenção de informações, dos conteúdos inerentes a universidade. Estes fatores, 
intrinsecamente relacionados, devem ser devidamente conhecidos, considerados e trabalhados, 
pois eles são essenciais à comunicação e troca eficiente de idéias entre os interlocutores 
envolvidos em um processo de navegabilidade. Avalia-se que o desenvolvimento destas atividades 
é facilitado e beneficiado se lhes for oferecido uma ferramenta intuitiva, com linguagem e 
recursos com os quais os adolescentes possam identificar-se. Acredita-se que a existência de um 
dispositivo contendo orientações e esclarecimentos acerca da universidade, com tais 
características possa trazer grandes benefícios tanto aos usuáiors como aos profissionais que se 
propõem realizar este tipo de atividade. O objetivo do trabalho foi analisar os problemas de um 
website de uma universidade a partir da experiência de usabilidade e navegabilidade de usuários, 
bem como propor como solução dos problemas um chatterbot, um robô de conversação que imita 
o diálogo humano.    Com base nos temas trabalhados nas sessões, foi elaborada uma monografia 
e a compreensão sobre o conteúdo foi validada com os questionados através do questionário, 
bem como através do desenvolvimento de três artigos científicos distintos, cada qual abordando 
uma nuance do trabalho. A experiência permitiu conhecer as peculiaridades do grupo estudado e 
planejar soluções compreensíveis e significativas aos usuários dos websites da universidade em 
estudo.     Participaram do grupo de análise, cerca de 40 alunos e não alunos de ambos os sexos, 
de diversos cursos e programas de pós-graduação. Foram vários encontros grupais, no período 
entre março e julho de 2017. Foram levantados os principais problemas que os usuários tinham 
sobre informações das universidades, como eventos, horários de aulas e disponibilidade de 
professores, entre outros, que foram esclarecidas no decorrer das sessões e com a prática de um 
questionário construído no Google Forms.    
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BUSCAFACULDADE.COM: PORTAL PARA PESQUISA DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO  
 

ISAC  
LUIS HORÁCIO RAMOS ISIQUE  

 
Atualmente, no Brasil, 2,9 milhões de pessoas estão prestes a iniciar um curso de nível técnico, 
graduação e pós-graduação. Entretanto, o candidato em busca do seu curso escolhido, inicia uma 
pesquisa detalhada sobre as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superiores 
públicas e privadas possuem notas atribuídas pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), que 
qualificam o nível da qualidade do ensino, após visitas presenciais de avaliadores ou provas 
realizados pelos alunos, como o ENADE. O candidato busca uma relação de custo benefício para 
ingressar e iniciar seus estudos. O objetivo específico do portal é disponibilizar as informações do 
MEC, ENADE e informações como endereço, quantidade de campus e cursos desenvolvidos, 
contando com uma estrutura completa de forma sistemática e rápida com mais de 2.417 
instituições de ensino entre públicas e privadas e mais de 38.954 cursos de nível superior 
cadastrados. Utilizando recursos do Google para mapeamento de rotas até a instituição, 
influenciando assim muitas vezes na tomada de decisão sobre a realização ou não da prova do 
vestibular. O formulário eletrônico disposto no cadastro da instituição envia diretamente as 
perguntas realizadas pelos usuários.     Os resultados positivos identificados do portal são: (a) 
Utilizado pela Faculdade Federal do ABC para aprovação do curso de licenciatura em Ciências 
Biológicas, (b) Utilizado como fonte de pesquisa de estudantes do programa de mestrado da 
Universidade Federal de Tocantins, (c) Varias escolas do ensino médio já citaram em seus portais 
online.      A ideia surgiu após anos trabalhando como atendente ao aluno na Unoeste 
(Universidade do Oeste Paulista), pois apesar de muitas universidades possuírem seus respectivos 
sites, uma grande parte das informações não se encontra de fácil acesso, ou até mesmo o 
candidato não se adapta ao layout do site. Trata-se de uma ferramenta inovadora disponível 
desde 2014 e após sua construção já foi acessada 356.521 vezes, atingindo aproximadamente 
6.607 pessoas pelas redes sociais.     
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PROGRAMANDO O FUTURO  
 

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
DANIELA TEREZA ASCENCIO RUSSI  

EMERSON SILAS DORIA  
HAROLDO CESAR ALESSI  

MOACIR DEL TREJO  
 

Segundo a Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no mundo inteiro o número de alunos 
interessados na área de informática vem diminuindo significativamente devido à dificuldade da 
introdução à informática com ênfase em programação, principalmente, pelos problemas advindos 
do sistema de ensino básico. Com o intuito de promover e estimular o interesse pela área, a SBC 
realiza a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), com participação de instituições de ensino 
fundamental e médio de forma gratuita.  Nesta perspectiva, o objetivo do projeto é despertar o 
interesse pela área de informática em alunos do ensino fundamental e médio por intermédio de 
capacitações com vistas à participação em competições como a Olimpíada Brasileira de 
Informática. Para isso é necessário introduzir e desenvolver lógica de programação em 
capacitações divididas em dois níveis.     Atualmente, o projeto encerra a quinta edição com a 
participação dos alunos na terceira fase da OBI (nacional) e inicia a seleção de alunos para a sexta 
edição de capacitação.      A primeira turma capacitada obteve duas (2) medalhas de bronze e uma 
(1) de prata. A segunda turma obteve nove (9) classificados para segunda fase da OBI dentro de 
dez (10) participantes e ótimas colocações na segunda fase a nível nacional chegando aos dois por 
cento (2%) melhores nas classificações. A terceira turma obteve uma (1) medalha de ouro, duas (2) 
medalha de prata e duas (2) medalha de bronze. A quarta obteve ótimas classificações a nível 
nacional mantendo-se entre os cinco (5%) por cento dos melhores a nível Nacional. A quinta turma 
conta com nove (9) participantes para a terceira fase (final nacional) que irá ocorrer em doze de 
agosto de 2017. O projeto, em sua quinta edição, contou com alunos do 6º e 8º anos de cinco 
colégios particulares de Presidente Prudente sendo uma turma de cada nível, da modalidade 
iniciação, tendo ao todo 50 (cinquenta) alunos participantes.    
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APLICAÇÃO DE REDES DE SENSORES SEM FIO NA AGRICULTURA DE PRECISÃO: UMA REFLEXÃO 
TEÓRICA  

 
MELISSA BONFIM ALCANTUD  

PAULO ROBERTO ROSA  
 

       Atualmente o uso de tecnologias sem fio tem proporcionado o avanço nas mais diversas áreas, 
como é o caso da agricultura de precisão. O uso de Rede de Sensores Sem Fios em culturas 
agrícolas permite realizar o monitoramento e controle das condições ambientais. A comunicação 
entre os sensores tem como finalidade executar as tarefas de sensoriamento, coleta, 
monitoramento, transmissão e processamento de informações. O objetivo deste artigo é analisar 
a aplicação das Redes de Sensores Sem Fios na agricultura de precisão, bem como sua viabilidade, 
formas de utilização e problemas relacionados. Todo o estudo desenvolvido neste artigo encontra-
se embasado pesquisas bibliográficas compostas por livros e artigos eletrônicos de renomados 
autores. 
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ELABORAÇÃO DE UM ALGORITMO DE IDENTIFICAÇÃO DE ANORMALIDADES ENCEFÁLICAS 
ATRAVÉS DE IMAGENS POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  

 
LUANA ROCHA NOVAIS  

GISELE QUINALLIA  
 

       A tecnologia vem se desenvolvendo em um ritmo acelerado em diferentes áreas do 
conhecimento, e uma destas áreas é a medicina. Este trabalho apresenta uma proposta de 
algoritmo capaz de identificar anormalidades encefálicas usando imagens por ressonância 
magnética (RM). Através dos métodos da biblioteca OpenCV para processamento de imagens que 
serão citados e implementados, foi possível gerar um algoritmo para coletar informações dessas 
imagens, e a comparação com os resultados reais esperados forneceu resultados positivos. 
Utilizando esse algoritmo para o auxílio de diagnóstico médico, anormalidades poderão ser 
detectadas em qualquer paciente e com maior precisão. Este trabalho mostra, então, a elaboração 
desse algoritmo e o sucesso obtido em identificar anormalidades encefálicas de forma precisa e de 
baixo custo. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TI EM UM ÓRGÃO PÚBLICO  
 

FRANCIÉLY APARECIDA VIEIRA SILVA  
HELTON MOLINA SAPIA  

HAROLDO CESAR ALESSI  
ROGÉRIO MARCUS ALESSI  

GLAUCO ANTONIO RUIZ  
DIONE JONATHAN FERRARI  

JOÃO CEZARIO GILIO MARQUES  
 

       A ITIL é o acrônimo de "Information Technology Infrastructure Library " ou Biblioteca de 
Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Objetiva proporcionar maior satisfação dos clientes e 
usuários e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços prestados, o que resulta na diminuição 
de custos e no aumento da qualidade dos serviços de TI. Este trabalho apresenta um estudo de 
caso sobre o gerenciamento de serviços de TI em um órgão público. Por meio de análises obteve-
se o conhecimento de como eram realizadas as rotinas do departamento de TI na organização. 
Foram coletadas as informações por meio de visitas nos departamentos da prefeitura, podendo 
observar muitos pontos que deveriam ser mudados e melhorados, justificando assim a 
necessidade do desenvolvimento deste trabalho. Foi apresentada uma visão geral dos resultados 
obtidos pelo desenvolvimento do estudo de caso, mostrando as mudanças que podem ser 
realizadas para melhorar os serviços prestados pelo departamento de TI, como também melhorar 
os serviços dos demais setores da organização, sugerindo soluções para os principais pontos 
problemáticos, de forma que as mesmas sejam implantadas de maneira gradual para se obter um 
melhor resultado. Por fim, o trabalho será apresentado para o chefe de gabinete da prefeitura 
para que seja aprovado e colocado em prática. 
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GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE SAÚDE: UM ESTUDO 
DE CASO  

 
KELLEN DA SILVA RAMOS  

HELTON MOLINA SAPIA  
HAROLDO CESAR ALESSI  
GLAUCO ANTONIO RUIZ  

DANILLO ROBERTO PEREIRA  
DIONE JONATHAN FERRARI  

ROGÉRIO MARCUS ALESSI  
 

       A Segurança da Informação é a proteção de um complexo de dados disponíveis no interior de 
uma organização. Cada vez mais, ela tem se tornado importante para a sobrevivência de empresas 
no mercado, devido ao aumento do uso da internet e do surgimento de novas tecnologias. Este 
trabalho apresenta um estudo de caso sobre a gestão da Segurança da Informação em uma 
empresa privada. Foram apontadas as vulnerabilidades e ameaças da empresa com base nos 
parâmetros propostos pela Gestão da Segurança da Informação. As informações foram coletadas 
por meio de visitas ao local, que propiciaram o registro das falhas de segurança e justificaram a 
necessidade de realização deste estudo. Ao final, é apresentada uma visão geral dos resultados 
obtidos pelo desenvolvimento do estudo de caso, pontuando as falhas encontradas e sugerindo 
soluções que podem possibilitar a melhora dos resultados se forem implantadas de forma gradual. 
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IMPLANTAÇÃO DO FRAMEWORK DE SOFTWARE SCRUM EM EMPRESA PARA MELHORAR A 
GESTÃO DE PROJETOS  

 
TAMIRIS FERNANDA MALACRIDA  

FRANCISCO VIRGINIO MARACCI  
CÁSSIA ALVES PEREGO  

 
       O objetivo dessa pesquisa foi realizar a proposta de implantação do framework Scrum para 
gestão de projetos juntamente com o uso de ferramentas para gestão da configuração (controle 
de mudanças e versão) em uma empresa de desenvolvimento de software, com intuito de 
organizar o processo de desenvolvimento de software, a gestão de mudanças, o controle de 
versões e, consequentemente, aumentar a satisfação ao cliente e qualidade do produto final. Os 
dados coletados foram compilados em uma planilha com o auxílio de um software estatístico, 
onde foram analisados através de gráficos para obtenção do cenário real, realizando um 
comparativo do período antecessor e pós implantação. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM FOCO EM INFRAESTRUTURA-UM ESTUDO DE CASO EM UM 
ORGÃO PÚBLICO  

 
GUSTAVO CATUCCI REGO  

HELTON MOLINA SAPIA  
HAROLDO CESAR ALESSI  

DIONE JONATHAN FERRARI  
ROGÉRIO MARCUS ALESSI  

GLAUCO ANTONIO RUIZ  
MARCELO VINICIUS CRERES ROSA  

 
       Este trabalho teve como objetivo analisar a infraestrutura de uma organização (órgão público) 
no aspecto da segurança da informação e propor melhorias para a mesma. Foram considerados 
principalmente os três princípios essenciais da segurança da informação: confidencialidade, 
integridade, disponibilidade. A pesquisa é um estudo de caso, pois trata da identificação da 
criticidade de falhas dentro de um ambiente real, tanto na parte de infraestrutura quanto 
funcional da empresa. Os procedimentos possuem duas etapas, a primeira foi a obtenção dos 
requisitos essenciais para o desenvolvimento e evolução do estudo; e a segunda, foi a proposta de 
melhoria da infraestrutura e avaliação dos resultados. Por fim, apresenta-se uma visão geral dos 
resultados obtidos pelo desenvolvimento desse estudo de caso, propondo e mostrando as 
mudanças que podem ser realizadas para melhorar a segurança da informação, como também os 
serviços dos demais setores da empresa, caso forem implantadas de forma gradual. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
60 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
 
 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Exatas e da Terra  

Ciência da Computação    

 
 

SEGURANÇA EM BANCO DE DADOS  
 

THAYNÁRA DA SILVA  
PAULO ROBERTO ROSA  

 
       O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância da segurança em banco de 
dados para as organizações uma vez que as empresas têm se tornado cada vez mais dependentes 
desse tipo de tecnologia que tem um papel fundamental em razão do armazenamento de dados e 
informações valiosas. Serão abordadas algumas medidas para controle de acesso e formas de 
ataques visto que o numero de ataques ao banco de dado s tem aumentado por ser o coração de 
qualquer organização. A metodologia utilizada foi baseada em pesquisas bibliográficas em livros 
da área de banco de dados e segurança da informação. Conclui-se que este tipo de tecnologia tem 
função significativa por conter informações tão sigilosas e por ser o diferencial para uma empresa 
manter-se competitiva no mercado, portanto a segurança tem um papel de extrema importância 
para que isto aconteça. 

 


