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Abstract. This paper the surrealistic digital photography is treated as hybrid and strategic
device to think about a body poetic and criticizes his tradicional face. With the trial object
photographic the series "Metamorfose", made by technological tools such as digital
camera, notebook, projector and image editing programs, draw from the images obtained
about the appropriation of the technological instruments for the creation of the misshapen,
to give the deformed characteristic of Surrealism 1924, used by Man Ray With
overlapping images.



Resumo. Neste artigo a fotografia digital surrealista é tratada como dispositivo híbrido e
estratégico, para se pensar uma poética corpórea e crítica a tradicional fisionomia do
corpo humano. Tendo como objeto de experimentação a série fotográfica "Metamorfose",
feita a partir do uso de câmera digital, projetor e programas de edição de imagem,
discorremos a partir das imagens obtidas acerca da apropriação dos instrumentos
tecnológicos para a criação do disforme característico do Surrealismo de 1924, usado por
Man Ray com a sobreposição de imagens.
Palavras-chave: Fotografia digital, Surrealismo, Corpo.

1. Introdução
Com a publicação do Manifesto Surrealista em 1924 feito pelo poeta André Breton (1896 1966) em Paris, onde também era sua cidade natal, surge um movimento com influência estética
embasada na psicanálise de Sigmund Freud (1856 - 1939), nos escritos de Conde de Lautréamont
(1846 - 1870) em "Os Cantos de Maldoror" e no dadaismo pessimista: o Surrealismo!
Seu viés transgressor e o desejo pelo fim do decoro fez do início do século XX, período de
múltiplas experimentações, muitas delas com fotografias manipuladas reapresentando o corpo,
agora em outras formas ou sem elas, ele deixa que se veja apenas a efemeridade da matéria diante
da existência e a consciência da mesma. Para isso eram feitas decomposições das imagens do corpo,
sendo que o figurativo realista era deixado na tangente para se repensar e ressignificar um campo
tido como já explorado, a identidade do indivíduo e sua representação no mundo, com isto recria-se
outra realidade onde o inconsciente salta à vista e o corpo rígido fragmenta-se.
No intuito de fragmentar, experimenar esta nova forma de corpo, consideramos o conceito de
anamórfose, ou criar distorções no corpo. O que “ consiste em revitalizar ou “perverter” os cânones
mais rígidos da perspectiva geométrica do Renascimento.” (MACHADO, 2004, p 100). Neste
experimento a projeção deixa de ser uma leitura compreensível para tornar-se um dispositivo
gerador de alucinações.
Em meio a essas emanações e com a apropriação de recursos tecnológicos como a fotografia
digital, o efeito do disforme ou de anamórfose pode ser obtido em processos criativos de
sobreposição utilizando projeções em corpos na busca de uma narrativa mais sensível da nossa
constituição orgânica e trazendo uma análise discursiva acerca das representações sociais do corpo.

Saindo, assim, da visão monocular do Renascimento e alcançando a visão expandida do
Surrealismo.

2. Referêncial teórico - Corpo e Surrealismo
O Surrealismo, movimento nascido em 1924, sobrepõe a sensorialidade deixando a razão
adormecida, para que os sonhos venham e o inconsciente se mostre. A lógica aqui, é um lugar que
deve ser abandonado, tratam-na como um molde para os pensamentos e consequentemente as ações
de uma sociedade dita “moderna” onde o sonho e o ilusório ficavam esquecidos ou negados.
Não foi um movimento homogênio, o próprio Bataille criador do conceito de "informe" dizia-se
"inimigo interno" (do movimento surrealista), apesar das contribuições teóricas dadas ao
movimento, Breton não era de acordo que houvesse manipulações nas imagens e acreditava que as
fotos deviam ser tiradas ao acaso, mesmo assim, fez uma citação referência para as fotos
surrealistas: “A nós [...] compete procurar perceber sempre mais claramente o que se trama sem o
homem saber, nas profundezas de seu espírito [...]” (BRETON, 1985).
Man Ray passou a ser considerado o primeiro fotógrafo do Surrealismo quando foi convidado
para expor fotografias suas na revista “La Révolution Surréaliste” (1924), seus trabalhos não
repetiam o feito dos outros fotógrafos que desde a invenção da fotografia buscavam em suas
imagens mostrar uma boa aparência do cenário e de quem estava sendo fotografado. O foco era no
registro, até aquele momento, só mais uma forma de captar a realidade comum. Man Ray no
Surrealismo e sua técnica de fotografia "desmontam o aspecto familiar do corpo humano e
redesenham o mapa daquilo que acreditávamos ser o mais familiar dos terrenos."(KRAUSS, 1990).
Podemos contemplar em seu trabalho "Anatomies" a utilização da fotografia para uma redescoberta
do corpo e da matéria. O que abriu o campo da fotografia para novas experiências.
O que é o corpo hoje em dia além de um marcador social? Quais relações o indivíduo
contemporâneo tem com seu corpo? Como entender este corpo resultado de uma construção cultural
através do tempo sem voltarmos a um passado não tão distante e que ainda é o presente para
alguns? Sempre vítima de coerção, o corpo foi submetido às ordens da igreja, às ordens do Estado,
às ordens da etiqueta e muitas outras convenções que docilizaram o que é a nossa maior ferramenta
de expressão. Cativos de arquétipos pré-estabelecidos naturalizamos comportamentos e buscamos
uma estética que somos induzidos a desejar, uma aparência da época, como antes as meninas
desejavam ser mais corpulentas e hoje desejam uma silheuta mais alongada.
De acordo com historiadores os seres-humanos passaram a dar importância ao corpo em suas
relações sociais no século XVIII e se intensificou no século XIX, a Revolução Industrial trouxe um
pensamento de corpo-máquina, nessa época a ginástica tornou-se hábito buscava-se mais força e
agilidade.
O corpo canônico foi sempre almejado e usado como ferramenta de aceitação, enquanto o corpo
que se opõe a padronização acaba sendo vítima de exclusão nas esferas social, cultural, política e
econômica.
A arte sensível a esta manobra coercitiva de várias estruturas da sociedade contra o corpo
começa a fragmentar, decompor e alterar este símbolo tido como intocável. O Surrealismo
ilimitadamente provocante faz questionamentos através do informe. Utiliza-se de inúmeras
possibilidades para extender a forma tradicinal deste corpo e abrir novos olhares sobre nossa
própria aparência.
O que seria o informe? Bataille pensou num conceito para o que foge da classificação, pois o
interesse estava justamente aí: em não classificar, em não conceituar para que não se criem
fronteiras e separações, não se carece de uma organização da realidade. Ao mesmo tempo pensou
em mostrar o essencial de cada coisa, deixando de lado a visão anatomista, carnal, positivista e

cientificista do indivíduo; com essa desconstrução, possibilita-se que o novo surja não só como uma
nova construção, mas como uma revelação: A fragilidade das representações corpóreas e
efemeridade da matéria. Indo num caminho inverso do Renascimento com seus ideais de uma
suposta perfeição tentando reproduzir obras com um figurativismo realista, o Surrealismo desvela
as muitas possibilidades de reconstrução, formação e deformação da imagem do corpo.

3. Metodologia

Para conseguir o efeito de anamórfose nesse trabalho, nós, que faziamos parte do curso de
audiovisual em Quixeramobim, acompanhados pelos professores Thais de Campos e Ivo Lopes
fomos a uma praça da mesma cidade a noite com a proposta de chamarmos transeuntes para terem
imagens projetadas em primeiro plano sobre seus corpos. A ideia era utilizar o corpo como suporte
direto. Causando sobreposições de informações.
Para conseguirmos os suportes/corpos fomos convidando aleatoriamente as pessoas que
passavam pela praça. Não houve uma escolha prévia. Na medida que as pessoas se aproximavam
curiosos para compreender aquele movimento, eram também convidados a participarem.
Na equipe estavam: Elen Andrade, Marcos Victor, Dimitra Queiroz, Sarah Oliveira e Céu.
Realizamos em conjunto a projeção e captura das imagens. Utilizamos projetor, notebook e câmera
fotográfica; ajustávamos as projeções aos rostos em tempo real(figura 1). Utilizando o rosto como
suporte de projeção o que causava estranhamento no sujeito fotografado pela dissociação entre sua
representação corpórea e a justaposição que ficou representada na imagem.
O ajuste procurava conter no rosto/suporte o rosto projetado. Na busca de um conter o outro.
Este processo não buscava a perfeita sobreposição mas apenas conter um sobre o outro. A distorção,
a anamorfóse se dava por consequência, criando rostos impossíveis.

Figura 1. Representação Técnica

Um segundo momento foi a edição desta imagens. As fotos foram tiradas no ângulo
contre-plongée e na pós produção foram tratadas utilizando um software de edição para
escurecer os lados dando destaque ao objeto fotografado.
Não foi um trabalho só fotográfico, foi um trabalho de construção de imagem, uma

experiência de modelagem artística, usando aparelhos eletrônicos em prol de obter-se o
informe surrealista aonde retiramos dos sentidos as suas imagens para restituí-las ao seu
sentido mais profundo.(ARTAUD, 1936)

Figura 2. Fotos do ensaio Metamorfose feitas por Ruanna Felipe

Figura 3. Fotos do ensaio Metamorfose feitas por Ruanna Felipe

Figura 4. Fotos do ensaio Metamorfose feitas por Ruanna Felipe

4. Considerações Finais
"Imagina se eu fosse assim!" Era um comentário frequente daqueles que se dispunham a ser
fotografados e viam na tela o resultado do processo híbrido de construção imagética, a fotografia se
mostra como objeto estético, histórico e sociológico, dispositivo que disperta-nos para além da
observação apática, percebendo o modo como ela aciona um lado sensível do observador
conseguimos transpô-lo para outro lugar no espaço, conseguimos mudar sua perspectiva não só
como observador, mas como criatura observada.
A reflexão causada a partir da manipulação com projeções da imagem inquieta o fotografado e

no mesmo instante provoca a sensação de indistinção entre um indivíduo e outro. O anamorfismo e
a distorção alcançados no processo da série fotográfica Metamorfose dão impressão de dissolução
da matéria e vertigem, causando deslumbramento e/ou assombração, com essas ferramentas
ativamos dispositivos de observação e por intermédio dele se reconstrói o imaginário do corpo fixo,
do corpo dócil, do corpo canônico e nos é apresentado um novo olhar, diante dele, destituidos do
peso da matéria também nos isentamos de uma identidade, de gênero, de raça, de sexo e o mais;
desempossados do que chamamos de "meu corpo" percebemos a simbologia de cada constituição
física.
Metamorfose leva-nos a perpassar a película frágil do aparente, nos faz refletir sobre os
conceitos formados do outro a partir de sua composição carnal, nos leva a discutir as implicações da
aparência no cotidiano e em toda a vida do individuo; nos faz pensar na possibilidade de estar na
pele do outro e indica caminhos para avaliarmos nossa posição diante dessa construção social
naturalizada onde seu corpo delimita os espaços em que você deve habitar.
A fotografia surrealista apropria-se das novas ferramentas digitais e tecnológicas para chegar à
finalidades diversas que tragam às criaturas humanas um novo olhar mais atencioso para o que está
sempre à frente de nossa visão ou até mesmo para o portador da visão que é o corpo com uma
sensibilidade capaz de desmontar e remontar o constructo da figura humana em todas as suas
representações e é incisiva; com Metamorfose conseguimos chegar no início de um caminho ainda
longo a ser percorrido, caminho de desvelamento e desconstrução, em busca de um novo olhar
sobre quem somos e o que cada corpo representa.
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CEP – 63.900-000 – Quixadá – CE – Brasil
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Abstract. Nowadays with the success of many Startups that become great companies, there is a growth of new Startups, but nine out of ten Startups fail. Researchers of differents fields are trying to find solutions to increase the chance
of success of a Startup. The Project Management is acknowledged as a discipline that increases the efficiency of the implementation of projects. This article
tries to describe the management projects concepts and other techniques that
together can help entrepreneurs to achieve success in the creation and management of their Startups.
Resumo. Atualmente com o sucesso de Startups que acabaram virando grandes
empresas, cada vez mais tem sido criado novas Startups, porém nove em cada
dez Startups falham. Pesquisadores de diversas áreas tentam achar soluções
para aumentar a chance de sucesso de uma Startup. O gerenciamento de projetos é conhecido por aumentar a eficiência da implementação de projetos. Neste
artigo procuramos descrever conceitos de gerenciamento de projetos e outra
técnicas que juntas podem ajudar empreendedores a atingir sucesso na criação
e gerenciamento das suas Startups.

1. Introdução
Startups são de suma importância para a economia de todo o mundo, e é constante o
crescimento desse tipo de negócio nos últimos tempos. Atualmente, somente no Brasil,
presencia-se um intenso número de Startups. Estadão (2016) cita em uma reportagem que
de acordo com o novo levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups),
o número de empresas desse tipo chegou a 4.151 ao final de dezembro de 2015 e vem
crescendo dia após dia e, juntamente com elas, as empresas que apoiam o crescimento
dos negócios com ideias consideradas mais relevantes.
Tendo em vista esse número cada vez mais crescente de Startups, é importante
que se tenham materiais disponı́veis para que os empreendedores possam ver alternativas
de gerir de uma maneira mais eficiente seu negócio, fazendo com que a nova empresa seja
competitiva no mercado de trabalho.
Desse modo, presente artigo visa apresentar os conceitos de Gerenciamento de
Projeto e Startup e, a importância da prática e aplicação de conceitos de gerência de
projetos na contribuição do sucesso das mesmas, com foco na integração da filosofia Lean
juntamente com a aplicação de metodologias ágeis. Foi realizado uma revisão literária dos
conceitos de gerência de projeto e um levantamento das condições atuais das Startups,
evidenciando um estudo de caso realizado pelos fundadores da Startup alemã Blendlee,

que surgiu e cresceu com a ideia de disponibilizar conteúdo educativo em sua plataforma
online (Kiznyte, et al., 2016).

2. Fundamentação Teórica
2.1. Gerenciamento de Projeto
O PMBOK (2013) define gerenciamento de projeto como sendo “a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus
requisitos.”. Além disso, acontece uma integração de processos, agrupadas de maneira
lógica em cinco grupos, sendo estes: iniciação, planejamento, execução, monitoramento
e controle e encerramento.
Devido ao potencial de mudanças, o plano de gerenciamento de projeto é uma
atividade iterativa elaborada progressivamente ao longo do ciclo de vida do projeto. A
elaboração progressiva permite que a equipe de gerenciamento do projeto defina e gerencie o trabalho com um nı́vel maior de detalhes, de acordo com a evolução do projeto.
Na maior parte das vezes inclui: identificação de requisitos; abordagem de necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas; estabelecimento, manutenção
e execução de comunicações ativas, eficazes e colaborativas; gerenciamento das partes
interessadas; equilı́brio das restrições conflitantes do projeto.
2.2. Metodologia Ágil
Esta metodologia foi fundada e ainda é muito usada para projetos de desenvolvimento
de software. Com o passar dos anos e através da prática destas técnicas, esta metodologia se desenvolveu em conceitos de gerenciamento de projetos e negócios que usam o
“Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software” (Cervone, 2011:19) como principal
princı́pio. A teoria ágil assume que mudanças, aperfeiçoamentos e novas funcionalidades serão incorporadas no ciclo de vida do desenvolvimento do produto e estas mudanças
são tomadas como oportunidades de melhoria e não como falha (ESI 2012). Há atualmente diferentes abordagens de métodos ágeis, porém todos eles possuem alguns conceitos básicos que, de uma perspectiva mais abrangente são baseados nos princı́pios chaves
do manifesto.
2.3. Startup
De acordo com Guilherme, et al. (2014) a partir de 1990 começou a disseminar o conceito Startup entre os empreendedores do Vale do Silı́cio na região da Califórnia devido ao
surgimento da ”bolha”da internet nos Estados Unidos. O termo Startup passou a ser utilizado para classificar empresas recém-criadas com potencial inovador aliado a capacidade
de sobrevivência no mercado. Segundo Ries (2011), uma startup trabalha com produto
ou serviço sobre grandes condições de incerteza, preocupando-se com a validação do
mesmo, deixando de lado, muitas vezes, a execução eficiente de todo modelo de negócio.
O modelo de empreendimento criado com o objetivo de ser mais universal é chamado de Lean Startup (Reis, 2011), onde testa-se em ciclos curtos as ideias postas em
prática antes mesmo de colocá-las disponı́veis ao mercado, com decisões validadas rapidamente ou não através de consultas ao clientes.

3. Metodologia
3.1. Caso Blendlee
O caso da Blendlee (Kiznyte, et al., 2016) foi utilizado como objeto de estudo . É considerado um caso de sucesso, devido ao seu conceito de negócio e plano de negócio que
venceram a competição internacional de estudantes “Ericsson Innovation Awards 2015”.
A tarefa principal desta competição foi de criar um solução inovadora para um problema
que atinge a comunidade global. Seu tópico foi: ‘Inovação para o futuro do aprendizado’,
e 370 projetos foram submetidos no total. A vitória da Blendlee na competição mostra
que a abordagem combinando métodos de gerenciamento de projetos na criação de um
plano de negócio para uma Startup foi bem sucedida, e que este caso pode ser usado como
uma boa prática.
3.2. Metodologia Ágil e Gerência de Projetos em Startups
Após realizarmos uma análise do caso da criação do plano de negócio da Blendlee feito
pelos próprios fundadores, pode-se perceber o uso da metodologia ágil e de conceitos
de gerência de projetos. No entanto, alguns métodos agéis estão em contraste com os
métodos tradicionais da gerência de projetos. Por exemplo, a metodologia ágil está focada
na entrega de produtos funcionais (ou protótipos) para avaliação do cliente e otimização,
enquanto os métodos tradicionais da gerência de projeto sugerem que requisitos definidos
e conjuntos de atividades podem ser planejados e previsto logo no inı́cio do projeto. Isto
é geralmente aplicado em projetos de desenvolvimento de software.
Existem diversos benefı́cios em incorporar uma metodologia ágil na criação de
Startups, já que, nesta abordagem, o seu processo desenvolvimento é incremental e há
constantemente feedback dos clientes e stakeholders, é mais simples e flexı́vel do ponto
de vista estrutural da organização, e assegura uma comunicação eficiente e um envolvimento direto de todo o time na entrega do produto. Do mesmo modo, a metodologia
ágil pode complementar a abordagem tradicional, como, ao iniciar uma abordagem baseada no time ou cliente. Como Pharro, 2011 cita: “Não há necessidade de desenvolver
ou integrar processos de metodologias ágeis especı́ficas da empresa, a organização pode
simplesmente adotar uma abordagem experimentada e testada”.
De qualquer forma, quando analisamos o ambiente de desenvolvimento de softwares, os projetos possuem riscos mais altos e incertezas no planejamento do começo até o
fim do primeiro ciclo de planejamento. Nesse caso, é sempre útil dividir o projeto em
ciclos com diferentes abordagens de planejamento. Denning 2012 cita: “A maioria das
metodologias ágeis não definem nenhum processo de gerenciamento de projeto. Se somos ágeis ou não, é necessário gerenciar o escopo do projeto, planejar custos, estratégias
e apresentação de resultados. Mas a abordagem ágil ajuda na solução de um problema
de gerenciamento em especı́fico - como combinar execução disciplinada com criatividade
e inovação.” Collet 2009 aponta que: “A menos que você escolha uma metodologia ágil
que engloba todos os processos necessários, você deve combinar ela com a metodologia
que define estes processos e se basear na ágil para gerenciamento diário do time.”
3.3. Aplicação no Caso Blendee
A análise do caso Blendlee é baseada no grupo de processos de um projeto do PMBoK
e na abordagem de ciclo de projetos para o desenvolvimento de negócios de Startups.

Os fundadores compararam a criação da Startup a um projeto. Foram criados quatro
ciclos: o ciclo do plano de negócio, o ciclo de estabelecimento de comercial, o ciclo de
desenvolvimento da plataforma e o ciclo de crescimento do negócio (Figura 1).

Figura 1. Análise do Caso Blendlee. Fonte: Autores

Primeiramente, o método do ciclo de projeto foi aplicado de uma maneira geral
no processo de criação do negócio, de acordo com o segmento do negócio (Startup de
TI) e tamanho da companhia. A razão principal foi para ajudar na realização do objetivo principal, definindo marcos de transição. No caso Blendlee, os marcos transicionais
foram: entrega do documento de plano de negócio, estabelecimento da companhia, desenvolvimento completo da plataforma, e a saı́da do negócio (neste caso a abertura pública
da empresa). Recentemente a Startup finalizou com sucesso o plano de negócio e está
atualmente no ciclo seguinte, portanto o escopo de análise se limita ao fim do plano de
negócio. Como resultado alcançado, os fundadores poderão assumir que a abordagem
utilizada foram bem sucedidas e pode ser aplicada em outras Startups.
Em cada um dos ciclos, os fundadores resolveram utilizar a abordagem do grupo
de processos de projeto que foi desenvolvida através da combinação de três metodologias
de gerenciamento de projetos: PMBoK, Lean Startup e Metodologias Ágeis. A abordagem Lean auxiliou na criação de um ambiente de trabalho colaborativo, a fim de melhorar
cada vez mais a eficiência do trabalho e entrega das tarefas realizadas. Já o método ágil,
juntamente com outros componentes do gerenciamento de projetos, incorporou o conceito
de “mini programação” com entregas diárias e reuniões rápidas ao fim do dia, organizando
um fluxo de trabalho cada vez mais eficiente.
No ciclo do plano de negócio não havia desenvolvimento de software. Deste modo
o número de métodos usados comparado com o PMBoK é menor. De qualquer maneira,
é importante mencionar que , por exemplo, em ciclos futuros, a base utilizando o PMBoK deverá ser mantida, no entanto, os processos serão mais gerenciados com o método
Lean e das metodologias ágeis do que do PMBoK. Esta combinação ajuda a adaptar-se a
uma mudança rápida de ambiente e a escolher ferramentas e técnicas mais eficientes para
continuar o trabalho.

4. Considerações Finais
4.1. Conclusão
Com o levantamento bibliográfico e análise do caso Blendlee, este artigo buscou mostrar
como o gerenciamento de projeto pode impulsionar o sucesso das Startups, incluindo os

conceitos no dia a dia de trabalho até que os mesmos passem a serem habituais. O caso da
Startup Blendlee que hoje já está consolidada como uma empresa é um grande exemplo
que a união entre a filosofia Lean, o processo de desenvolvimento ágil atrelados aos conceitos de gerenciamento de projeto utilizando ferramentas que agrupam as necessidades
e buscam soluções tecnicamente possı́veis e viáveis mercadologicamente, concretizam-se
como fator chave para o sucesso das Startups.
4.2. Trabalhos Futuros
Como possı́veis trabalhos futuros, pode-se apontar:
• Analisar e extrair o uso de conceitos de gerência de projetos em outros casos de
Startups de sucesso. Levando em consideração as demais técnicas utilizadas para
criação e gerenciamento da Startup.
• Redigir um apanhado, similar à um guia de melhores práticas para Startups iniciantes, de como aplicar os conceitos de gerenciamento de projetos na criação e
gerência da empresa.
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Abstract. This summary will be addressed a question on the operation and
benefit cost of current computer networks. It aims to show artifacting wireless
network systems in outdoor areas and frizar the importance of the wired
network.
Resumo. Neste resumo será abordado um questionamento sobre o
funcionamento e custo benefício entre as redes de computadores atuais. Visa
mostrar empecilhos de sistemas de rede sem fio em âmbitos outdoor e frisar a
importância da rede cabeada.

1. Rede Wireless x Rede Cabeada
Na atualidade, a internet vem levando diversas transformações em suas tecnologias
que, por sua vez, viabiliza uma forma mais prática e rápida de comunicação. A
utilização dessas novas técnicas embora modernas e práticas, refletem sobre o custo que
impactam nos consumidores e distribuidores de determinados serviços. Empresas que
prestam o serviço de distribuição de internet a consumidores - provedores de internet -,
utilizam diversas ferramentas na adesão, tais como dispositivos à rádio que se
comunicam mediante antenas preposicionadas em determinados locais de alcance. A
prática de consumo de rádios de 5.8 e 2.4GHz estão tornando-se saturados por conta da
alta interferência ocasionadas por outros pontos de acesso e equipamentos com mesma
frequência, pela limitada capacidade de transmissão de dados, além do alto custo do
equipamento. Fatores esses que se apresentam como a causa da indignação dos clientes.
Haja visto, diversos provimentos optaram por uma tecnologia mais barata, rápida e
acessível ao preço para a organização e cliente. Como solução viável à problemática
apresentada, as redes cabeadas apresentam menores custos e interferências, maior
viabilidade funcional e custo benefício perante as redes sem fio, além da estabilidade
otimizada da conexão. Apesar das vantagens apresentadas, ainda é notório alguns
empecilhos quando trata-se de implementação de redes cabeadas, pois muitas empresas
vem adotando tecnologias prontas de mercado, por exemplo, PDC(Ponto de
Distribuição Cliente) que segundo a Volt exerce função de receber e transmitir dados
através do cabo UTP, enviando dados para os clientes, ademais envia dados e energia.
No entanto, ocasionam travamentos de equipamentos e manutenções periódicas. Outro
ponto marcante é referente a prática inadequada que muitos prestadores vem aderindo,
pois trafegam no cabo de rede dados e energia simultaneamente utilizando-se energia da

rede elétrica convencional que, consequentemente, causam superaquecimento nos
dispositivos intermediários e no cabo par trançado. Através da técnica Switch POE
Injetável, utilizando a própria fonte do equipamento torna-se possível utilizar duas
portas do switch para transportar mediante os cabos UTP’s dados e energia, na qual é
utilizada para alimentar os switches a fim serem montados Pontos de Distribuição (PD).
Além disso, a solução apresenta um custo benefício significativo, e uma maior
otimização na segurança tanto para os equipamentos quanto para os técnicos
instaladores da rede outdoor, pois a solução trabalha com fusíveis na finalidade da
proteção do equipamento em incidentes relacionados a variações de energia. É de
compreensão que a solução POE injetável é bastante viável como solução de segurança
e qualidade para provimentos que apresentam serviços de redes cabeadas outdoor. O
projeto apresenta alta fidedignidade e segurança aos equipamentos, instaladores e
integridade da rede.
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Abstract. This paper describes the concept of digital literacy, which the
importance of being literate digitally and its benefits. The goal is to analyze
through the students, the level of technological knowledge that their families
have and so set them or not, as "digital illiterates", soon proving the need for
providing a material that guide serves to students to pass on their knowledge
to family, friends or acquaintances thus providing a material that helps
digital literacy thereof.
Keywords: digital literacy, digital literacy and digital functional illiterate.
Resumo. Este artigo descreve o conceito de analfabetismo digital, qual a
importância de ser alfabetizado digitalmente e seus benefícios. O objetivo é
analisar através dos estudantes, o nível de conhecimento tecnológico, que
seus familiares possuem e assim configurá-los ou não, como “analfabetos
digitais”, logo comprovando a necessidade de disponibilização de um
material que sirva de guia para que os estudantes possam repassar seus
conhecimentos a familiares, amigos ou conhecidos assim fornecendo um
material que auxilie a alfabetização digital dos mesmos.
Palavras-chave: Alfabetização digital, analfabetismo digital e analfabeto
digital funcional.
1. Introdução
Com os avanços tecnológicos, principalmente das tecnologias de informação,
várias expressões surgiram, entre elas, as expressões “Analfabeto Digital e Analfabeto
Digital Funcional”, a primeira define todo aquele que não tem conhecimento ou sabe o
correto manuseio das tecnologias, a segundo, todo aquele que conhece as tecnologias
mais não as utilizam por não confiança ou motivos diversos, esses por sua vez dentre
outros fatores, são resultado deste rápido avanço, uma das principais característica do
que podemos chamar de sociedade da informação, ambiente globalizado baseado em
comunicação, informação, conhecimento e aprendizagem. O papel da disseminação da
informação torna-se fundamental para a construção do conhecimento e para a formação
do cidadão (OLIVEIRA, 2000).
O conhecimento tornou-se, hoje mais do que no passado, um dos principais fatores
de superação de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego qualificado e
de propagação do bem-estar. A nova situação tem reflexos no sistema econômico e
político. A soberania e a autonomia dos países passam mundialmente por uma nova
leitura, e sua manutenção - que é essencial – depende nitidamente do conhecimento, da
educação e do desenvolvimento científico e tecnológico (TAKARASHI, 2000).

Dessa forma, observa-se que o processo de crescimento tecnológico atual, ao gerar
analfabetos digitais ou analfabetos digitais funcionais, conserva e eterniza as estruturas
que favorecem o processo de exclusão digital. Eles também acreditam que: Na era da
Internet, o Governo deve promover a universalização do acesso e o uso crescente dos
meios eletrônicos de informação para gerar uma administração eficiente e transparente
em todos os níveis. A criação e manutenção de serviços equitativos e universais de
atendimento ao cidadão contam-se entre as iniciativas prioritárias da ação pública. Ao
mesmo tempo, cabe ao sistema político promover políticas de inclusão social, para que
o salto tecnológico tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana,
ética e econômica (TAKARASHI, 2000).
Por que é importante analisar esta situação? É importante para avaliar quais são as
necessidades do Analfabeto Digital, sua compreensão da importância da tecnologia e
porque devesse utilizá-la e acompanhar seu crescimento, e mostrar que é possível
possuir o mundo na palma de sua mão, tendo mil e umas ferramentas disponíveis que
tem como finalidade a obtenção da informação.
O objetivo é analisar, através dos estudantes, o nível de conhecimento tecnológico
que seus familiares possuem e assim configurá-los ou não como “analfabetos digitais”,
logo comprovando a necessidade de disponibilização de um material que sirva de guia
para que os estudantes possam repassar o conhecimento à familiares, amigos ou
conhecidos, assim, fornecendo um material que auxilie a alfabetização digital dos
mesmos.
2. Referencial Teórico
Segundo Sangali (2009) o “Analfabetismo Digital” é a incapacidade de operar
um computador ou até mesmo de conseguirem coletar informações de qualquer
máquina informatizada.
O analfabetismo digital, que está muito próximo do chamado analfabetismo
funcional, quando se considera o processo de aquisição das competências de leitura e
escrita da língua materna. Considera-se um analfabeto digital todo usuário que entende
o computador como um equipamento, mas não consegue entender seus mecanismos,
potencialidades e funcionamento e, por consequência, não consegue interpretar seus
símbolos, códigos e potencialidades, interferindo na sua comunicação e produção
mediada por este recurso tão necessário para sua ambientação na sociedade
contemporânea. (SANTOS; GIRAFFA, 2010)
Se por um lado observamos as novas gerações perfeitamente integradas com os
novos instrumentos/equipamentos cibernéticos, ainda encontramos gente de mais idade,
reagindo de modo a demonstrar não querer aprender esse domínio. (OLIVEIRA;
AZEVEDO, 2007)
Utilizaremos a definição dada na introdução deste documento, para analfabetismo
digital e analfabetismo digital funcional.

Figura 1. A exclusão digital

De acordo com Oliveira e Azevedo (2007) opondo-se ao ser “Incluso no mundo
digital”, como resultado do choque entre o Analfabetismo Digital, de um lado, e o
Analfabetismo Digital Funcional, de outro, consequente, em uma sociedade dada,
teremos o surgimento da “Exclusão Digital”, do excluído digitalmente, este é
empobrecido em sua capacidade de entender as tecnologias de informação e sua
importância no mundo contemporâneo.
3. Metodologia
O trabalho consistiu na busca por definições para os termos Analfabeto Digital e
Analfabeto Digital Funcional, o primeiro em especial, para realizar uma análise do
conhecimento e utilização das tecnologias de informação pelos “chefes de família” dos
núcleos familiares dos alunos da UFC campus Quixadá.
Utilizamos um formulário no Google Foms para coleta de dados, pedimos para
os estudantes da instituição que preenchessem esse form, pegamos os dados e
colocamos em uma planilha, geramos um gráfico para o grau de parentesco, um para a
escolaridade, um para idade, um para renda, um para a frequência do uso do e-mail, um
para a frequência do uso de uma ferramenta de pesquisa, um para a frequência da
impressão de boleto pela internet, um para frequência do contato com o smartfone, um
para a frequência do contato com o computador.
Fizemos um pré-teste e enviamos para 10 pessoas fora do campus para obtermos
um feedback em relação às perguntas, tivemos 9 resposta. Compartilhamos o link do
form no grupo da UFC campus Quixadá do Facebook, com 1.176 membros, e nessa
pesquisa tivemos 60 respostas. A pesquisa ficou aberta entre os dias 20 e 25 de outubro.
A pesquisa foi voluntária e não identificada.
4. Resultados
Compartilhamos o link do form no grupo da UFC campus Quixadá do
Facebook, com 1.176 membros, conseguimos 60 respostas.

Com os dados coletados observamos que 35% são chefiados pelas mães e
53,3% são pelos pais, 8,3% pela Avó e 3,4% por outros.

E que maior parte (74,1%), somando o ensino fundamental incompleto com o
completo com o médio incompleto e completo, só tem como escolaridade até o ensino
médio.

Temos 63,3% dos estudantes que caracterizaram o seu chefe de família como
não alfabetizado digitalmente contra 36,7% que disseram que o seu chefe de família é
alfabetizado digitalmente.

Temos que 55% que responderam dizendo que o chefe de família não possui
computador contra 45% dizendo que o seu chefe possui um computador.

Temos que 70% dos entrevistados possuem acesso à internet contra 30% que
não possuem, mas a utilização da mesma é nunca ou quase nunca em 70% dos casos,
51,7% possuem e-mail, mas em 83,4% dos casos não utilizam o serviço ou quase
nunca, 60% possuem smartfones e possuem contato com o dispositivo, correspondendo
a 46,7% dos casos, mesmo assim não corresponde a maior parte, 70% nunca utilizou um
editor de texto e 73,3% nunca utilizou um planilha.
Podemos, então, concluir que os chefes das famílias dos estudantes da UFC do
Campus em Quixadá precisam do nosso material para auxiliá-los nos estudos sobre
tecnologia, principalmente do que se trata de tecnologia da informação, já que de acordo
com a análise desse trabalho, eles possuem carência ao que se trata de conhecimento
tecnológico, assim possibilitando a sua inclusão e interação digital.
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Abstract. This paper reports the importance of students participation in Students Unions for the complementary education of students, in addition reports
the experiences and actions done by Computer Science Student Academic Center of Federal University of Ceará Campus Quixadá. In this article, we explain
the practices that executed and their respective areas that we consider important as additional academic training, teamwork, experience in networking and
personal development.
Resumo. O presente artigo trata da importância da participação dos discentes
em Centros Acadêmicos para a formação complementar dos alunos, além de relatar as experiências e ações realizadas pelo Centro Acadêmico de Ciência da
Computação da Universidade Federal do Ceará Campus Quixadá. Nesse artigo
serão explanados os motivos em que as práticas foram executadas e suas respectivas áreas que julgamos importante como formação acadêmica adicional,
trabalho em equipe, experiência em networking e desenvolvimento pessoal.

1. Introdução
O Centro Acadêmico (CA) é a entidade que reúne os alunos de um determinado curso ou
de um departamento da Universidade, para representar seus interesses, suas ideias, solucionar problemas e reivindicar os direitos dos estudantes. A direção do CA é escolhida por
meio de eleições diretas e periódicas, entre chapas de alunos daquele curso [UNE 2016].
Esse trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira: A seção seguinte apresenta a importância da participação em Centros Acadêmcicos para a formação do aluno,
já na seção posterior, apresentamos as ações realizadas pelo Centro Acadêmico de Ciência
da Computação da UFC Quixadá bem como seus impactos no corpo discente.

2. A importância da participação em Centros Acadêmicos na formação
complementar dos discentes
No mundo acadêmico, os alunos tem a possibilidade de, através das disciplinas e trabalhos, exercitarem a reflexão. As atividades desenvolvidas dentro de um Centro Acadêmico
trazem ideias novas que fogem da realidade da matriz curricular. Em geral, os alunos direcionam a atenção fortemente no curso e acaba por se distanciar das novas ideias e de
iniciativas interessantes que não são trabalhadas na graduação.
A representação estudantil é uma experiência riquı́ssima, apesar de não haver retorno finaceiro, os estudantes se dedicam na busca por melhorias no curso e departamento,
desenvolvendo caracterı́stcas protagonistas e cidadãs.

O Centro Acadêmico proporciona um espaço de convivência e socialização do
saber através de debates e discussões acerca de questões pedagógicas, assuntos externos
da institução, propostas de melhorias da graduação, contato com estudantes de outras
instituições, dentre outras atividades.
O trabalho em grupo é desafiador, os ideais muitas vezes não tem concordância
e atuando como colaborador do Centro Acadêmico, o aluno aprende a respeitar ideias
contrárias, debater alternativas, além de desenvolver sua habilidade de falar em público
fortificando relações interpessoais e postura profisional.
“Qualquer organização social que realmente objetive o desenvolvimento do indivı́duo deveria em sua essência, reconhecer que proporcionar um aprendizado com prazer e criatividade seria a premissa básica
para o sustento dos princı́pios de liberdade, democracia e transformação.
”[Peres et al. 2007]

3. Atividades realizadas pelo Centro Acadêmico de Ciência da Computação
(CACC)
Diversos eventos foram realizados ao longo do ano. Durante 12 de junho de 2015 à 12 de
junho de 2016, essa primeira gestão do CACC conseguiu levar informações, opções de
turismo local, eventos acadêmicos e momentos de fraternidade com nossos colegas.
3.1. Cooperação e Vı́nculos
Partindo da iniciativa da Biblioteca do Campus Quixadá (BCQ), foi realizada juntamente
com a Coordenação do Curso de Ciência da Computação e representantes de cada grupo
atuante na Universidade, um evento de boas-vindas destinada aos calouros do curso. A
tentativa era apresentar a Universidade em sua totalidade através dos projetos existentes,
tais como: grupos de estudos, bolsas de iniciação acadêmica (BIA), programa de iniciação
à docência (PID), colegiado acadêmico, programa de aprendizagem cooperativa, empresas junior e atividades complementares no geral.
Também no fim do semestre 2015.2, sob à orientação do professor e coordenador
do curso de Ciência da Computação Arthur Araruna, divulgamos e levamos os alunos de
Ciência da Computação a tomar conhecimento e opinar sobre a Avaliação Institucional e
seus resultados dentro do campus por meio de um seminário aberto à toda comunidade.
Com o intuito de fortalecer a participação estudantil nas entidades representativas
do curso, deu-se a organização do pleito eleitoral em que os próprios alunos do curso
pudessem escolher seus representantes discentes no colegiado de Ciência da Computação.
Se unir para ouvir, discutir ideias e opiniões colaboraram com o desenvolvimento
tanto técnico, academico quanto pessoal do corpo discente, contribui na fortificação e
estampa a identidade própria do curso e de todos os envolvidos.
3.2. Experiências Externas
Sabendo da importância da extensão no meio acadêmico, reunimos a comunidade e levamos informações sob a forma de palestra sobre horas complementares que é uma parte de

fundamental imporância na formação e que deve ser incentivada o quanto antes. Apresentamos os segmentos e áreas de atuação existentes no campus como as células de aprendizagem cooperativa, Encontros Universitáios, trilhas ecológicas e grupos de gestão são tidas como alternativas viáveis de participação e preenchimento das categorias disponı́veis.
Durante o semestre 2016.1, nos tornamos presentes no programa de embaixadores da Fundação Estudar 1 que consistiu em solucionar desafios propostos pela Fundação
através de uma plataforma online 2 destinada as organizações estudantis que foram selecionadas. Dentre os desafios estão: divulgação dos programas da empresa na universidade 3 ,
realização de palestras especı́ficas, participação em programas de formação de liderança,
dentre outros.
Em tudo que se preza e que se projeta, há a necessidade da ambição e expansão,
liberar as ideias locais para um ambiente mais extenso, trazer experiências com o objetivo
de aplicar no meio acadêmico, resulta na visualização de que o mini-mundo da academia
pode modificar e ser moldado por contextos fora da Universidade.
3.3. Esporte, Cultura e Saúde
No final do mês de Julho, movidos pela solidariedade, organizamos uma caravana para
uma Clı́nica Fujisan na cidade de Fortaleza com a colaboração de 14 voluntários para
doação de sangue em prol do professor David Sena que sofreu um acidente e precisava de
plasma sanguı́neo.
Aproveitando a boa fama e a admiração da estrutura geológica única da cidade de
Quixadá, seguimos conhecendo os locais mais famosos por meio de subidas nas pedras do
Cruzeiro e da Galinha Choca como ponto de confraternização e realização de piqueniques.
No feriado em 12 de Outubro foi o dia das práticas esportivas. Durante o perı́odo
da manhã, um grupo de alunos do campus seguiram uma trilha do centro da cidade até a
Fazenda Majé, já à tarde, houve a reserva de uma quadra esportiva onde os participantes
disputaram partidas de futebol de salão.
O Centro Acadêmico busca assim ratificar a importância da união e do bem-estar
pessoal, proporcionar momentos de diversão, turismo, de incentivo às práticas esporivas
e de ajuda ao próximo, como doações de briquedos, alimentos e sangue. Tornando essas
ações costumeiras na UFC, o CA ajuda a mostrar que nem tudo é feito de teoremas,
cálculos e linhas de código.

4. Ações futuras
Buscamos desenvolver ações que estejam de acordo com o perfil de um egresso de um
aluno de Ciência da Computação descrito no Projeto Pedagógico do Curso
Para os alunos se manterem atualizados sobre os avanços tecnológicos, organizaremos palestras acerca de assuntos novos, tais como: avanços da inteligência artificial,
tecnologias vestı́veis, realidade virtual e aumentada, etc.
Posteriormente com o objetivo de disseminar conhecimento de questões sociais,
profissionais, legais, éticas, polı́ticas e humanı́sticas da área criaremos um ciclo de debates
1
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http://embaixadoresfundacaoestudar.vocatu.com.br/#/embaixadoresfundacaoestudar/inicio/login
3
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mediado por professores, com possı́veis temas: marco civil da internet, regulamentação
da profissão, dentre outros.
Visando interligar os cursos do Campus e propiciar um trabalho cooperativo entre
os diferentes cursos, pretendemos realizar os seguintes eventos:
1. InfoGirl (sobre empoderamento feminino na área de T.I.);
2. Arraiá da UFC;
3. Semana de Tecnologia e Arte (semana acadêmica envolvendo todos os cursos do
Campus);
4. Natal solidário (arrecadação e doação de alimentos e/ou brinquedos para famı́lias
carentes).
Manteremos um canal aberto de comunicação com os alunos e a coordenação
do curso, onde os mesmo podem nos sugerir ações e melhorias através do nosso e-mail
cacc.quixada@gmail.com 4 ou através da nossa página no Facebook CACC - Quixadá 5 .

5. Conclusões
O Centro Acadêmico de Ciência da Computação foi criado com reais intenções de crescimento e formação estudantil, possibilitando experiência em gestão, em repasse de
informações, cooperação, preocupação com o progresso e como profissional da área de
Tecnologia da Informação conhecedor a fundo do leque de possibilidades que a Universidade disponibiliza em prol do crescimento de seus alunos.
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.Introdução

Neste trabalho, é relatada uma pesquisa feita na UFC, com o objetivo de incentivar e
ter uma participação ativa dos estudantes no campus onde os alunos tinham espaço
aberto para expressar suas opiniões sobre o conceito de Tecnologia.
A temática no geral tinha o objetivo de analisar e formular a visão que os alunos tem
sobre a universidade e o conhecimento sobre a influência que o campus tem para a
sociedade.

Foram coletados dados com opiniões e pontos de vistas de diversos alunos, a partir
do conteúdo colhido na pesquisa que era focada em realizar um evento onde diversas
visões e pontos se unificasse. composto por alunos e professores onde tinha o objetivo
de formular um dialogo informal com mesas redondas, fixando a interação
comunicativa.

1

2.

Metodologia

Primeiro foram feitas entrevistas com alunos da Universidade, com perguntas voltadas
para o campo tecnològico onde os alunos respondiam a um questionário com cinco
questões:
O que você entende como tecnologia?
O que você entende por T.I?

O que é informação e o que é tecnologia?

Qual a relação entre a tecnologia e a sociedade?

Como você imagina o futuro tecnológico e a sociedade?

Com base nas respostas colhidas foram avaliadas além das respostas, as reações que
as perguntas causavam nos entrevistados como: Insegurança, Impaciência,
Confusão,Surpresa,Segurança,Certeza.

As frases foram criadas a partir das respostas dadas pelos alunos no questionário
como a intenção desde do início era causar um certo impacto nos aluno,foram
selecionadas perguntas que em seguida seriam espalhadas com o conteúdo colhidos
nas entrevistas , cartazes impactantes antecedendo o evento com a intenção de
impressionar e despertar o interesse do campus como exemplos "Você é tecnologia"
que foi justamente dos focos para o evento que vinha mais a adiante uma abertura
para o desseminário evento que ocorreu entre três dias no campus de 30 de agosto á
01 setembro.

2

O trabalho realizado na universidade, foi uma peça importante para o acontecimento
do Desseminário, um evento com proposta de diálogo informal, aberto, sem
hierarquia, idealizando realizar debates sobre a relação com a tecnologia, os saberes e
a sociedade, abordando os seguintes temas específicos: Tecnologia e mercado de
trabalho, Técnica e sociedade, Tecnologia e aprendizagem, o evento composto por um
conjunto de mesas-redondas nas quais os alunos discutiam sobre a tecnologia e sua
relação com outras esferas da sociedade, deixou espaço aberto para que os alunos que
não estavam presentes poderem participar virtualmente através de transmissões ao
vivo ao qual o evento disponibilizou, além da mera mesa-redonda, foi criado um
momento descontraído e aberto ao diálogo, fugindo dos moldes tradicionais do meio
acadêmico e dando um respiro de pensamento em torno dos fazeres e saberes.

3

3.Resultado

e Discussão

O estudo que antecipou o evento foi como o esperado muitos alunos ficaram surpresos
com a repercussão causada pelos temas e debates feitos no evento, um resultado já
esperado levando em consideração a pesquisa feita que avaliaram as reações e as
‘sensações’ que as perguntas causavam nos alunos.
O evento , teve sucesso e agradou ao público que participou ativamente dos debates,
os tópicos abertos fizeram com que os alunos se familiarizarem e passasem a ter um
intimidade maior com os assuntos ligados ao campo tecnólogico.

Foram geradas várias discussões positivas, onde professores e alunos se deparavam de
igual para igual numa troca de idéias e num dialogo informal as mesas redondas
deram uma valorização harmônica ao evento.
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Abstract: The work seeks to assess, through the Google Docs questionnaire, how library
systems are used by the academic community of UFC Campus Quixadá (Students, Staff
and ATSs). The quantitative responses were represented in graphs and the qualitative
ones were chosen which were more similar. We also want to see how satisfied users are
with these systems. In the research these users were able to expose their quantitative
systems assessments and that might pose in some questions their opinions. We could see
positively with the research, that only 8.9% of the answers indicate that they do not use
any of the systems.
Resumo: O trabalho busca avaliar, por meio do questionário do Google Docs, como está
a utilização dos sistemas da biblioteca pela comunidade acadêmica da UFC Campus
Quixadá (Alunos, Funcionários e STAs). As respostas quantitativas foram representadas
em gráficos e as qualitativas foram escolhidas as que se assemelharam mais. Queremos
também através desse trabalho ver os quão satisfeitos estão os usuários desses sistemas.
Com a pesquisa pudemos ver que 91,1% das pessoas que responderam o questionário
utilizam pelo menos um dos sistemas, e que as respostas que foram colocadas em
gráficos, também deram um resultado positivo.

1. Introdução
Na nossa atualidade a internet está presente em vários passos do nosso dia, onde empresas
e pessoas estão conectadas em vários momentos dos seus dias e a biblioteca não é
diferente. Atualmente, a biblioteca da UFC disponibiliza os sistemas Meu Pergamum e o
Catálogo Online para que os seus usuários renovem e reservem os títulos emprestados,
consultem o acervo, consultem suas informações cadastrais, escrevam referências,
sugiram aquisições, dentre outros.

2. Objetivo
2.1. Objetivo Geral
a) Analisar a utilização dos sistemas pergamum e catálogo online da biblioteca pela
comunidade acadêmica da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá
2.2. Objetivos Específicos
a) Identificar quais as funções dos sistemas os usuários conhecem e desconhecem;
b) Mostrar o quão satisfeito estão os usuários dos sistemas da biblioteca;
c) Incentivar os usuários, que não usam esses sistemas, para serem mais
independentes, usando as funções disponibilizadas por cada sistema e deixando
de lado a assistência no balcão em relação às ações que podem ser realizadas pelo
usuário;

3. Metodologia
Foi realizado um estudo Descritivo e Transversal com abordagem quantitativa, na forma
de questionário online na plataforma de Google Documentos para os alunos e
funcionários da Universidade Federal do Ceará Campus Quixadá. Os dados foram
coletados do dia 14/10/2016 até 27/10/2016, onde o link para o questionário foi
disponibilizado no grupo no Facebook do Campus Quixadá e alcançamos 45 respostas
para o formulário. Os dados foram analisados pelo Excel.
Na pesquisa há perguntas abertas para quem não utiliza as plataformas da
biblioteca, como “Se não, por que você não as utiliza? ” e também para quem usa os
sistemas, como “Os sistemas Catálogo Online/Meu Pergamum atendem às suas
necessidades? Em que poderiam melhorar? ”. Há mais algumas poucas perguntas abertas
e as outras são perguntas de múltipla escolha para a avaliação em gráfico.

4. Resultados
A pesquisa foi realizada e conseguimos 45 respostas. As respostas foram de 28 alunos,
12 professores e 5 STAs. Das respostas 2 pessoas utilizam somente o catálogo online, 21
pessoas utilizam o sistema pergamum, 18 pessoas utilizam os dois sistemas e 4 pessoas
não utilizam nenhum. Foram 26 perguntas, divididas por seções, onde dependendo da
resposta da pergunta 2, que ele responderá apenas às perguntas referente a opção
escolhida.

Figura 1 - Pergunta que quantificou o uso dos sistemas pelas respostas do questionário.

Figura 2 – Pergunta que avalia se o usuário foi capacitado para utilizar os sistemas

Figura 3 – Pergunta que o usuário avalia a função de pesquisa no sistema Catálogo
Online

Figura 4 – Pergunta que avalia as funções que o usuário conhece dos dois sistemas

5. Conclusão
Na pesquisa esses usuários puderam expor as suas avaliações dos sistemas
quantitativamente e em algumas perguntas suas opiniões. Pudemos ver positivamente
com a pesquisa, que apenas 8,9% das respostas indicam que não utilizam nenhum dos
sistemas. A pesquisa também proporcionou identificar quais funções dos sistemas, o
corpo acadêmico do campus Quixadá conhece. A proposta foi realizar a pesquisa pelo
Google Docs e a análise dos resultados. Em síntese, nem metade dos avaliados utilizam
os dois sistemas e conhecem mais da metade das funções do sistema.
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Abstract. The inefficiency in the adaptation of processes to the needs of the
software project entail loss of quality and increase in costs of the final product.
With the popularization of agile methods in software development, companies
are migrating to less complex processes in order to retrieve and reformulate
plans flawed. The purpose of this article is to discuss practices of lean methodology (Lean) to facilitate the replanning of software projects that have proven
to be ineffective in meeting demands of cost, time and quality.
Resumo. A dificuldade na adaptação dos processos,às necessidades do projeto
de software acarreta perda de qualidade e aumento nos custos do produto final.Com a popularização dos métodos ágeis no desenvolvimento de software,as
empresas estão migrando para processos menos complexos, no intuito de recuperar e reformular planejamentos falhos.O objetivo deste artigo é discutir
práticas da metodologia enxuta (Lean), que facilitem o replanejamento de projetos de software que se mostraram ineficientes, ao atender demandas de custo,
tempo e qualidade.

1. Introdução
A identificação e alocação de tarefas para a equipe, assim como a antecipação de problemas na execução do projeto, além de suas respectivas soluções são tarefas do gerente de
projeto.Dentre as consequências de um planejamento ruim, são funcionalidades incompletas do produto, retrabalho, aumento do custos e atraso para as entregas.
No intuito de aprimorar o planejamento do projeto de software,o uso de metodologias ágeis tem se intensificado nos últimos anos.Na famosa reunião de um grupo com
17 especialistas em desenvolvimento de software foi elaborado o ”Manifesto Ágil”, que
compreende, um conjunto de ideias e valores, além de uma diretriz sobre práticas eficientes e confiáveis para a construção de soluções de qualidade [Beck et al. 2001].Vários
paradigmas influenciaram esse manifesto, tais como Scrum, Extreme Programming (XP),
Crystal, Dynamic System Development Method (DSDM) e Lean.
O objetivo deste trabalho é explanar a adaptabilidade da metodologia Lean para a
recuperação de projetos de software em crise (problemas de atraso de cronogramas, má
qualidade do produto, retrabalho e aumento de custos) e salientar sua adaptabilidade a
outros processos ágeis.Estes pontos serão abordados primeiramente na introdução, que
contextualiza caracterı́sticas da metologia e um pouco da sua história.Já a Seção 2 descreve caracterı́sticas da metodologia Lean.Na Seção 3, uma explicação sobre a práticas
adotáveis que permitem a transição de paradigmas seja possı́vel e por fim a conclusão
deste artigo que aborda as lições deduzidas diante do conteúdo exposto.

2. Metodologia Lean
O paradigma Lean advém do TPS (Toyota Production System) que originalmente foi uma
filosofia de administração empresarial, surgida no Japão na década de 60.Inicialmente
esta metodologia era usada somente na indústria automobilı́stica. Posteriormente ,o Lean
se tornou popularizado através da publicação do livro ”The Machine that Changed the
World”[Womack et al. 1990] e amplamente usado em outras áreas de negócio.
Existem 7 pilares fundamentais do desenvolvimento enxuto segundo
[Poppendieck and Poppendieck 2009]:
•
•
•
•
•
•
•

Otimizar o desperdı́cio
Integrar qualidade
Criar conhecimento
Adiar compromentimento
Entregar rápido
Respeitar as pessoas
Otimizar o todo

A eliminação de desperdı́cios, está intrisicamente relacionada a correta
detecção de requisitos voláteis e com alta mutabilidade,pois estima-se que trinta
porcento a cinquenta porcento dos requisitos funcionais estão incorretos ou mal
documentados.[Poppendieck and Poppendieck 2009]Isto implica no aumento de tempo
no projeto, exclusivamente para testes e correções.Desta forma,é essencial existir uma
integração da qualidade paralelamente a produção.Defeitos, geram perda de tempo
e recurso.Outro aspecto importante de boas práticas de engenharia de software são
[Poppendieck and Poppendieck 2009]:
• Releases curtas com poucas funcionalidades,para os clientes e/ou stakeholders
avaliarem e definirem feedback.
• Construção de builds diárias e feedback rápido de testes de integração.
• Formar uma equipe ou lı́der técnico com experiência e instruções para a adoção
de boas decisões.
• Uma arquitetura modular que dê suporte a adição de novas habilidades.
No mercado de software, a rapidez na entrega do produto é um dos aspectos essenciais de qualidade. No entanto, muitas organizações cometem erros na gestão de projetos,
tais como produção de documentação defeituosa, ausência de testes padronizados.
Outra diretriz importante na metodologia Lean é o respeito as decisões individuais de cada trabalhador.É importante que a equipe não se sinta desmotivada a inovar ou
reformular novas práticas de trabalho na empresa.Porém, é aconselhado que haja cautela
em aceitar todas as sugestões sem uma devida análise de sua viabilidade.
Graças a simplicidade das práticas da metodologia lean, sua implementação não
requer recursos adicionais de treinamento e implantação, o que pode ser ideal para o
“resgate” de projetos que já estouraram tempo e custo. Desta forma, o Lean é uma opção a
ser utilizada na recuperação de projetos crı́ticos e/ou situações emergenciais [Pinto 2011].
A mescla entre metodologias ágeis com o Lean ocorre de maneira simples pois
tem facilidade em se adequar bem a outros processos [Poppendieck 2003], como Scrum
(framework focado principalmente em planejamento e gerência), o XP é focado em

práticas de desenvolvimento.O Lean Software Development traz valores e ferramentas
que maximizam resultados e diminuem o uso de recursos, tanto financeiros ,quanto laborais.Assim o Lean torna-se práticas complementares à muitos nichos de negócio,não
somente ao de software, tendo em vista que não influencia no “como deve ser feito?” e
sim “como posso organizar para ter o máximo de aproveitamento?”.

3. Práticas de Lean Adotáveis ao Desenvolvimento de Software
Uma das técnicas de controle no cronograma de tempo é chamado de Cronograma Puxado (Pull Scheduling) que é um sistema em que a equipe escolhe as atividades de uma
iteração que lhes confie que podem completar.Esse ”sistema puxado”adequa a capacidade
do time a complexidade da tarefa, naquele momento, evitando assim que uma atividade
saia incompleta ou não consiga ser realizada.No cronograma puxado cada novo pedido do
cliente deve ser consultado e ter seu impacto à sua inserção do projeto no que diz respeito
a custo/benefı́cio .
Dessa forma, o gerente de projetos juntamente com o arquiteto do sistema devem
discutir a relevâcia e a construção daquela funcionalidade, se houver um consenso que
o incremento é necessário, este entrará na lista de backlog como atividade crı́tica.Não é
desejável que o ciclo de atividades tenha mais de duas tarefas altamente relevantes, esse
método auxilia na otimização do trabalho a ser direcionado ao que é mais importante.
Gerenciamento de pessoas no Lean segue uma filosofia de melhoria contı́nua
[Deming 2000] chamado pontos de Deming, segue abaixo um breve resumo das principais ideias:
• Preveja as necessidades de sua empresa a longo prazo.
• Abolição das inspeções; A qualidade deve ser incorporada no momento da
construção.
• Uso de controle estatı́stico para a qualidade.
• Inserção da produção qualitativa como filosofia institucional da empresa.
• Institua treinamento e liderança.
• Afaste o medo do fracasso na equipe.
• Derrube barreiras entre departamentos.
• É o sistema quem cria baixa produtividade e defeitos na produção, e não as pessoas.
• Encoraje a educação e autoaprimoramento para todos.
• O gerente deve conduzir a equipe com ação e não apenas com apoio.

4. Impacto do uso das Ferramentas do desenvolvimento Lean em projetos
Dentre as ferramenta usadas para formalização do fluxo de trabalho, se destaca o mecanismo de sinalização visual chamado Kanban.Geralmente usado para agendamento
de atividades.Este auxilia a equipe a saber o que está sendo feito e e quem está
fazendo,[Franco 2007]o ideal é que o kanbam tenha uma área dedicada a absorver avisos sobre percalços durante o desenvolvimento.Outro sistema visual usado para gerenciamento de risco é o Andom que pode ser qualquer tipo de painel de mensagem ou outro dispositivo de visualização que possa ser facilmente modificado, seu dever é chamar
atenção para qualquer anormalidade na execução de alguma atividade.

O membro do time atualiza o andom sobre algum erro ou dificuldade que possa
estar encontrando no cronograma de atividades.Atualmente o uso do Andom eletrônico
é mais comum, porém antigamente era uma espécie de sino no qual os operários mexiam quando havia falha na produção, quando este era acionado todas as atividades eram
paradas até que aquele determinado problema fosse resolvido.
Andom é um dos principais elementos de controle de qualidade jidoka (sistema
instalado numa máquina de processo produtivo que permite a detecção de defeitos no produto, daı́ a pausa no sistema é automatizada , no intuito em que o defeito não seja repassado).Na engenharia de software poderia ser equivalente aos testes [4Lean 2011].Quando
acionado na linha de produção, toda a equipe deve parar e se dedicar a solução daquele
problema, caso contrário a equipe de liderança perde a oportunidade de corrigir problemas permanentemente.Esta ferramenta auxilia na redução de “work in progress” ou lapso
de tempo entre ciclos.
Um exemplo de aplicação destas práticas estão presentes no trabalho de
[Silva et al. 2010]sobre a adoção do método Kanban às práticas tradicionais do scrum tradicional na manutenção de um sistema, em que sua arquitetura não seria modificada.Neste
estudo,o scrum já não estava sendo eficiente com problemas surgidos durante a construção
do software.A empresa resolveu implementar o método Kanban (outra denominação do
desenvolvimento lean) os resultados obtidos foram positivos no que se refere a melhoria
da entrega de funcionalidades e satisfação do cliente.A recepção da equipe foi favorável
e foi perceptı́vel o aumento de sua motivação durante as atividades.
Outro exemplo é que Lean pode ser implementado em qualquer fase do projeto.Um exemplo de sucesso foi verificada em uma pesquisa realizada por Carvalho, Alan
Cassiano (2016) em uma fábrica de software de Belo Horizonte, no qual foi observado um
comportamento dos membros da empresa acostumada a utilizar o porcesso RUP(Rational
Unified Process), com certificação CMMI nı́vel 3 e MPS-BR nı́vel C que optou por adotar
práticas do SCRUM e do XP. Foi constatado maior comprometimento dos funcionários,
riscos foram manejados e solucionados com rapidez e facilidade.Além de melhorias do
ambiente de trabalho e comunicação na equipe.Todos os aspectos anteriormente citados
ocasionaram em um produto de software de qualidade e entregue no prazo.
A partir de estudos realizados em uma empresa gaúcha com uma equipe de
três integrantes[da Conceição and Silveira ] verificou que a organização do quadro Kanban, e a divisão de tarefas do Scrum, mostraram-se como ferramentas adequadas para a
organização e agilidade no desenvolvimento de software.Os passos nesta pesquisa foram:
• Definição da empresa onde seria realizado o estudo.
• Reunião com os gestores da empresa e com o grupo de desenvolvedores.
• Apresentação de metodologias e técnicas ágeis para o desenvolvimento de software.
• Escolha das técnicas ágeis a serem aplicadas no estudo de caso.
• Acompanhamento da aplicação das técnicas ágeis definidas.
• Discussão dos resultados.

5. Considerações finais
Com a crescente saturação de processos ágeis no mercado e em sua maioria mal interpretados e implantados, a metodologia Lean aparece como uma potencial alternativa

de paradigma para reduzir custos e retrabalho em projetos que já estavam fadados ao
fracasso.Diante do exposto,apesar de resultados iniciais sobre a mescla desses métodos
ágeis, foram observados que a adaptabilidade de projetos para a metodologia Lean para
equipes tende a ser manejável e controlável [Poppendieck 2003], mesmo em equipes
novatas e projetos de planejamento e riscos problemáticos.Sendo este um processo já
amadurecido por décadas e que permite junção a outros métodos ágeis, pois seu custo
implantação e treinamento é baixo, e não interfere em aspectos técnicos das atividades de
desenvolvimento.
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Abstract. Ideally all courses that a student needs to attend should have compatible schedules. However, this is basically impossible since each student have
different needs. This paper presents a proposal of solution for the problem of
finding a course timetable that maximizes the students’ inscription options using
integer linear programing.
Resumo. No ato da matrı́cula o ideal é que todas as disciplinas que um aluno
necessite se matricular estejam em horários compatı́veis, ou seja, não choquem
horários entre si. No entanto, devido às diferentes necessidades dos alunos, fornecer uma grade de horários que seja compatı́vel com todos os alunos pode não
ser possı́vel. Este artigo apresenta uma proposta de solução com programação
linear inteira para o problema de atribuir horários a um conjunto de disciplinas
de modo a maximizar as opções de matrı́culas dos alunos.

1. Introdução
Antes de cada semestre letivo as coordenações de curso, juntamente com a direção da
Universidade Federal do Ceará-campus Quixadá (UFC-Quixadá), tem a tarefa de organizar as atividades do próximo semestre. É preciso definir a demanda de disciplinas, os
horários e qual professor irá ministrar cada uma delas.
Muitas universidades se deparam com esse problema, que faz parte da classe de
Timetabling problems [Xavier et al. ], e quanto maior o número de variáveis envolvidas
(disciplinas, turmas e professores) maior será a dificuldade de se obter uma solução. Decompor o problema geral em subproblemas que possam ser resolvidos separadamente e
combinar suas soluções é uma estratégia que pode fornecer boas soluções. No caso da
UFC-Quixadá o problema pode ser dividido em: alocar os horários das disciplinas e atribuir professores a esses horários. Esse artigo trata do primeiro subproblema: o Problema
de Alocação de Disciplinas (PAD).
A escolha dos horários das disciplinas impacta no número de opções de matrı́culas
dos alunos. Por exemplo, se um aluno está interessado em cursar duas disciplinas e estas
são ofertadas no mesmo horário, ele perde a opção de cursar ambas. Essa situação deve
ser minimizada pois dificulta o andamento do curso para os alunos. Este artigo apresenta
um modelo de programação linear inteira para o problema de determinar quais disciplinas
devem chocar horário, maximizando as opções de matrı́culas dos alunos. A partir da
solução desse modelo é possı́vel montar uma grade de horários.
O restante deste artigo está dividido como segue. A Seção 2 apresenta o problema
que é abordado neste artigo. Na Seção 3 é apresentado um modelo de programação linear
inteira para o PAD. Os detalhes de implementação do modelo estão na Seção 4. A Seção
5 trás os resultados obtidos juntamente com as próximas etapas desse trabalho.

2. Problema
A grade de horários da UFC-Quixadá é organizada em 30 slots de aulas semanais, distribuı́dos entre os 5 dias úteis da semana de forma que cada dia possui 6 slots (2 para cada
turno). Um slot é equivalente a uma aula de duas horas. Uma disciplina pode ter uma
ou mais aulas e estas aulas devem ser distribuı́das em slots distintos. Duas disciplinas
chocam horário quando alguma de suas aulas são alocadas no mesmo slot.
A maioria das disciplinas ofertadas na UFC-Quixadá possuem duas aulas semanais. Por essa razão, foram criados pares de slots fixos. A escolha dos pares foi realizada
para evitar aulas seguidas e para evitar também que elas fiquem em dias distantes. As
disciplinas de duas aulas semanais são atribuı́das a esses pares de horários predefinidos,
e dessa maneira os choques irão ocorrer somente entre as disciplinas que forem alocadas
no mesmo par. Essa organização de slots é ilustrada na Figura 1.

Figura 1. Distribuição de slots em cada turno(esquerda). Pares de slots padrão
(direita).

3. Formulação
O modelo possui os seguintes parâmetros de entrada:
• D é o conjunto de todas as disciplinas da demanda;
• S é o conjunto de slots semanais, S = {1, 2, 3, . . . , 30};
• P é o subconjunto de S × S que fornece os pares de slots predefinidos para as
disciplinas de duas aulas semanais;
• slots : D 7−→ 2|S| é uma função que determina os slots em que uma disciplina
pode ser alocada de acordo com o seu turno;
• pares : D 7−→ 2|P | é uma função que fornece os pares de slots das disciplinas
com duas aulas semanais;
• T é o conjunto de turmas da demanda. Uma turma t ∈ T possui dois conjuntos
de disciplinas tobg , topt ⊂ D, que representam as disciplinas de t que não podem
chocar horário, e as que podem chocar horário, respectivamente. Em outras palavras, o conjunto T consiste na união dos subconjuntos de disciplinas obrigatórias
e optativas;
• cdd0 é o número de alunos que podem cursar o par de disciplinas d, d0 ∈ D;
• nd é o número de aulas semanais da disciplina d ∈ D, ou seja, o número de slots
que devem ser atribuı́dos a essa disciplina.
O modelo possui apenas dois tipos de variáveis:
• ydd0 que é uma variável binária que indica se as disciplinas d, d0 ∈ D compartilham
algum slot;

• xds é uma variável binária que indica que uma aula da disciplina d ∈ D está
alocada para o slot s ∈ S.
Função Objetivo:
min

X X

cdd0 ydd0

d∈D d0 ∈D

Restrições:
xds + xd0 s ≤ ydd0 + 1, ∀d, d0 ∈ D, ∀s ∈ slots(d) ∩ slots(d0 )
X
xds = nd , ∀d ∈ d

(1)
(2)

s∈slots(d)

X

xds ≤ 1, ∀t ∈ T, ∀s ∈ slots(T )

(3)

xdp = xdp0 , ∀d ∈ {d ∈ D : nd = 2}, ∀(p, p0 ) ∈ pares(d)
ydd0 ∈ {0, 1}, ∀d, d0 ∈ D
xds ∈ {0, 1}, ∀d ∈ D, ∀s ∈ S

(4)
(5)
(6)

d∈tobg

A função objetivo visa minimizar a soma do número de alunos que poderiam fazer
cada par de disciplinas com choque de horário, visto que, se um aluno pode cursar d e d0
e estas são alocadas no mesmo horário, isso gera um conflito pois ele terá que optar por
uma delas apenas.
A restrição (1) atribui ydd0 = 1 quando d e d0 compartilham algum slot s. É
importante observar que a restrição (1) não garante ydd0 = 0 para xds + xd0 s ≤ 1, porém
como a função objetivo é de minimização, não ocorrerá o caso de ydd0 = 1 e xds + xd0 s ≤
1 desde que cdd0 > 0. A restrição (2) garante que o número de slots atribuı́dos para
a disciplina d seja exatamente igual ao número de aulas desta disciplina. A restrição
(3) impede que disciplinas obrigatórias de uma mesma turma compartilhem slots. Na
restrição (4) as duas aulas da disciplina d são forçadas a ficarem em algum dos pares
predefinidos, sendo que, esta restrição só se aplica a disciplinas de duas aulas semanais.
As restrições (5) e (6) são de domı́nio das variáveis.

4. Implementação do modelo
O modelo foi implementado utilizando a linguagem C++ juntamente com a biblioteca
CPLEX [IBM ], que permite a modelagem e resolução de programas lineares e inteiros.
Como entrada do modelo foram usadas as disciplinas ofertadas na demanda de
2016.2. Para computar o valor de custo entre duas disciplinas d e d0 , que no modelo da
Seção 3 é representado por cdd0 , foi utilizado um banco de dados de matrı́culas. Esse
banco de dados possui as matrı́culas dos alunos nas disciplinas ofertadas e o resultado
final (APROVADO, REPROVADO) de 2007 até o final de 2015. O valor de custo foi
estimado para disciplinas ofertadas para o mesmo curso como sendo o número de alunos
que poderiam cursar d e d0 em 2015.2, ou seja, os alunos que não haviam sido aprovados
em d ou d0 e, por sua vez, possuı́am os pré-requisitos para cursar ambas até 2015.2. Para
disciplinas ofertadas para cursos distintos foi atribuı́do o valor de custo 0.

5. Resultados e trabalhos futuros
O modelo foi executado para 79 disciplinas dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software, Redes de Computadores e Sistemas de Informação. O tempo de
resposta foi de 6.68 segundos e o valor da função objetivo foi 1870. O valor do custo
da alocação que foi efetivamente utilizada na UFC-Quixadá em 2016.2, considerando as
mesmas disciplinas, foi 3724.
A heurı́stica para obter o valor de custo pode ser melhorada se passar a considerar a
distância entre os semestres em que as disciplinas são ofertadas. Além disso, é importante
considerar o custo entre disciplinas compartilhadas, que são aquelas disciplinas ofertadas
para mais de um curso. Normalmente essas disciplinas são ofertadas como optativas ou
para contemplar alunos reprovados em alguma disciplina comum a mais de um curso.
É necessário ainda adicionar restrições ao modelo que garantam que as aulas das
disciplinas de 3 aulas semanais fiquem em dias próximos, pois atualmente o modelo permite que elas fiquem em qualquer posição dentre os horários possı́veis.
As disciplinas do cursos de Engenharia de Computação e Design Digital não foram consideradas, pois não existem dados suficientes para utilizar na computação dos
custos, já que em 2015.2 algumas disciplinas destes cursos ainda não haviam sido cursadas. A obtenção de dados mais recentes é importante para um teste com uma instância
completa.
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Abstract. This article describes a comparative analysis between five free software tools available on the market. This analysis consists on a inspection of
each tool, checking if they comply with the criteria defined in this article; After
the analysis is presented the results obtained and the authors view about the
evaluated tools.
Resumo. Este artigo descreve uma análise comparativa entre 5 ferramentas
de software livre disponı́veis no mercado. Esta análise consiste na inspeção
de cada ferramenta, verificando se as mesmas atendem aos critérios definidos
neste artigo; após a análise é mostrado os resultados obtidos e a opinião dos
autores a respeito das ferramentas avaliadas.

1. Introdução
Atualmente, qualquer empresa necessita de metodologias e boas práticas em gerenciamento de projeto para tentar obter os melhores resultados possı́veis, através do uso otimizado de seus recursos, sejam eles tangı́veis ou intangı́veis. Mirando este propósito, muitas
empresas utilizam o PMBoK (PMI, 2008) como guia, mas além dele, também é utilizado
ferramentas de software para auxiliar, automatizar e sistematizar a implementação de suas
áreas de conhecimento. Considerando o contexto, este trabalho se propõe a fornecer
uma análise comparativa entre as principais ferramentas de software livre que auxiliam a
gerência de projetos, levando em consideração três áreas de conhecimento do PMBoK,
sendo elas: gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo e gerenciamento de custo.

2. Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é expor uma análise comparativa entre um determinado
conjunto de ferramentas livres que dão suporte ao gerenciamento de projeto, mostrando
como as funcionalidades de cada ferramenta se adéquam ao contexto de gerenciamento
de projetos. Com isso, temos como objetivos especı́ficos:
• Realizar um levantamento das ferramentas existentes no mercado;
• Identificar e compreender as funcionalidade de cada software;
• Realizar a análise levando em consideração as áreas de conhecimento escolhidas;
• Concluir a análise expondo os resultados obtidos.

3. Project Management Body of Knowledge (PMBoK)
O PMBoK (ou Corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos), é um guia de
conjunto de práticas na gestão de projetos organizado e mantido pelo instituto Project
Management Institute (PMI). É importante frisar que o PMBoK é um conjunto de práticas
e não uma metodologia.

3.1. Gerenciamento de Escopo
Um dos fatores de sucesso de qualquer projeto é a definição correta do escopo, onde
define-se as caracterı́sticas que o produto final deve ter. Porém, este é um processo delicado e complexo, que muitas vezes está sujeito a mudanças durante o projeto. Com isso,
surge a necessidade de gerenciar este escopo junto com suas mudanças. Dentre as áreas de
conhecimento do PMBoK, está o gerenciamento de escopo do projeto, que abrange processos de gerenciamento requeridos para que se tenha certeza de que a equipe do projeto
realizará todo e somente o trabalho necessário para que o projeto seja bem-sucedido[1].
Para que esta área de conhecimento alcance o seu objetivo, a mesma foi dividida
nos seguintes processos: planejar o gerenciamento do escopo, que consiste na elaboração
do plano de gerenciamento do escopo que descreve como o escopo será definido, verificado, controlado; coletar os requisitos, que define-se como o processo de definição
e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do
projeto; definir o escopo, que consiste em uma declaração detalhada do projeto e do produto para futuras decisões; criar a Estrutura Analı́tica do Projeto (EAP), que consiste no
processo de definição da estrutura que subdivide os principais resultados do projeto em
componentes menores mais gerenciáveis; validar o escopo, que define como o processo
que formaliza a aprovação das entregas do projeto; e por fim, controlar o escopo, que consiste basicamente no controle e monitoramento das mudanças no escopo do projeto[7].
Dado a importância desta área de conhecimento, a implementação da mesma pode
ser auxiliada por ferramentas de software, que irão automatizar e sistematizar o processo
como um todo, resultando em redução de esforço e tempo.
3.2. Gerenciamento de Tempo
Dentre os recursos que devem ser gerenciados, um dos principais é o tempo. É notório
que este é um recurso extremamente limitado, pois após ter sido gasto, não há como
recuperá-lo.
O PMBoK possui uma área de conhecimento que aborda esta questão do gerenciamento de tempo [1]. Essa área está dividida nos seguintes processos: planejar o gerenciamento do cronograma, que consiste no processo de estabelecimento de polı́ticas,
procedimentos e documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento,
execução e controle do cronograma do projeto; definir atividades, que defini-se como o
processo de especificação das tarefas à serem executadas para que se atinja os vários resultados principais do projeto; sequenciar atividades, que consiste no processo que elabora a
documentação das dependências existentes entre as atividades; estimar a duração das atividades, que consiste no processo de quantificar o perı́odo de trabalho que será necessário
para concluir as atividade individuais; estimar recursos das atividades, que consiste no
processo de definição dos recursos necessários para realização das atividades individuais;
desenvolver o cronograma, que consiste no processo de agrupar e sequenciar as atividades
juntamente com a duração e recursos a serem utilizados pelas atividades; e por fim, controlar o cronograma, que consiste em monitorar/controlar o andamento do projeto para
atualizar o progresso e gerenciar as mudanças na linha de base [7].
Assim como o gerenciamento de escopo, as ferramentas de software podem auxiliar o gerenciamento de tempo, automatizando o processo de elaboração e controle de
cronograma, diminuindo o esforço na implementação dos processos.

3.3. Gerenciamento de Custo
Para que qualquer projeto possa ser realizado, é necessário que haja recursos, onde estes são previamente alocados com base no orçamento que é definido no inı́cio do projeto. Considerando as incertezas contidas no projeto, principalmente em seu inı́cio e as
mudanças que podem ocorrer durante a sua execução, a gerência dos custos é extremamente necessária. A área de gerenciamento de custos inclui os processos necessários para
assegurar que o projeto será concluı́do dentro do orçamento aprovado [1]. Esses processos
são: planejar o gerenciamento de custos, que consiste no processo de estabelecimento de
polı́ticas, procedimentos e documentação para o planejamento, gestão, despesas, e controle dos custos do projeto; estimar custos, onde este processo que consiste na elaboração
de uma aproximação dos custos dos recursos necessários para a conclusão das atividades; determinar orçamento, que consiste definição de uma linha de base que resulta da
agregação dos custos estimados das atividades; e por fim, controlar custos, que consiste
no gerenciamento das mudanças no orçamento do projeto e dos fatores que criam as
variações de custos [7].
Assim como as demais áreas, o gerenciamento de custo também pode ser otimizado através do uso de ferramentas de software, onde a visualização dos recursos alocados
pode ser feita de uma forma mais rápida e intuitiva.

4. Metodologia
Para realização desta análise foi adotado alguns procedimentos metodológicos, o quais
serão descritos nas próximas seções.
4.1. Escolha de Ferramentas
Para que esta análise possa ser realizada, primeiramente, é necessário definir os objetos
de análise: no caso, as ferramentas de software. Dentre as muitas opções existentes no
mercado foram selecionadas cinco ferramentas. O critério de escolha foi baseado em
pesquisas que mostraram o nı́vel de popularidade das ferramentas [6]. Nos próximos
parágrafos é feita uma breve descrição das ferramentas escolhidas, que foram Redmine,
OpenProject, ProjectLibre, Libreplan e ]project-open[.
Redmine é uma aplicação web flexı́vel para gerenciamento de projetos, escrita
utilizando o framework Ruby on Rails, é multiplataforma e multi banco de dados [2].
OpenProject é um sistema de gerenciamento de projetos baseado na web para
colaboração de times independente de localização [3]. O aplicativo é um software livre
lançado sob a licença GNU General Public License v3 e é continuamente desenvolvido
por uma forte comunidade de código aberto.
ProjectLibre é uma versão de código aberto do software para gerenciamento de
projetos OpenProj. É capaz de importar e exportar arquivos no formato do concorrente
Microsoft Project 2010, e executa na plataforma Java permitindo portabilidade entre
vários sistemas operativos como o Linux, Mac OS e Windows [4].
Libreplan é uma ferramenta colaborativa para planejar, monitorar e controlar projetos e possui uma rica interface web que provêm uma experiência de aplicativos desktop.
Todos os membros do time podem fazer parte do planejamento e isso torna possı́vel ter
um planejamento em tempo real [5].

]project-open[ é uma ferramenta de gerenciamento de projetos entreprise com
muitas funcionalidades, incluindo suporte a métodos ágeis. O software é disponı́vel sob
uma licença mista, ou “dupla licença”, que quer dizer que seu núcleo é código aberto
(GPL), com módulos adicionais lançados sob uma licença comercial.
4.2. Escolha dos Critérios
Para esta análise foram definidos os critérios apresentados na Tabela 1 para
comparação entre as ferramentas.
Significado
Área de Conhecimento Identificador
Gerenciamento de Escopo
F1
suporte a elaboração de EAP
Gerenciamento de Tempo
F2
suporte a gestão de dependências entre as atividades
F3
gerenciamento de caminho crı́tico
F4
gerência da linha de base do projeto
F5
controle de tempo das atividades
Gerenciamento de Custo
F6
suporte ao gerenciamento de valor agregado
F7
controle dos custos do projeto
F8
gestão de pessoal
F9
gestão de recursos materiais
F10
elaboração de orçamento do projeto
Tabela 1: Critérios a serem considerados na comparação das ferramentas.
Esses critérios foram levantados com base nos processos de cada área de conhecimento vistos anteriormente.
4.3. Realização da análise e Resultados
A análise foi feita por meio de uma inspeção das funcionalidades de cada ferramenta, verificando se as mesmas atendiam aos critérios definidos. Para facilitar a visualização, dividimos os resultados da seguinte forma: suporta, significando que a ferramenta atende ao
critério; suporte parcial, significando que a ferramenta não atende totalmente ao critério;
não suporta, significando que a ferramenta não atende ao critério. Da análise que foi
realizada, a Tabela 2 mostra os resultados que foram obtidos.
Func./Ferr.
Redmine
OpenProject LibrePlan ]Projet-Open[ Project Libre
F1
não suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F2
suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F3
não suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F4
suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F5
suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F6
não suporta
não suporta não suporta
suporta
suporta
F7
não suporta
suporta
suporta
suporta
suporta
F8
suporte parcial não suporta
suporta
suporta
suporta
F9
não suporta
não suporta
suporta
suporta
suporta
10
não suporta
não suporta
suporta
suporte parcial
suporta
Tabela 2: Ferramentas de software livre por funcionalidades (identificadores dos
critérios).

5. Conclusão
Apesar de que todas as ferramentas podem ser usadas para um projeto que siga as práticas
do PMBoK, constatamos que havia ferramentas que se adéquam melhor em certos contextos especı́ficos. ProjectLibre se situa melhor quando utilizado por organizações de
pequeno e médio porte, pois provêm funcionalidades básicas para gerência de projeto
com uma interface de fácil uso. LibrePlan seria um avanço sob a anteriormente citada,
pois serve para grandes projetos com um pequeno aumento de complexidade. A OpenProject tem foco semelhante às anteriormente citadas. Redmine também mira em projetos
de empresas de pequeno e médio porte, mas tem seu foco maior em desenvolvimento ágil
de projeto, além de suporte à wikis. A ferramenta ]project-open[ pode ser para qualquer
tipo de porte de organização e até para projetos complexos, pois tem suporte a vários
módulos e diferentes tipos de perfis (gerente de projeto, executivo sênior, gerente de RH,
etc). Sendo assim, há de se considerar o contexto do projeto e da equipe antes de se adotar
a melhor ferramenta para gerência de projetos.
Como trabalho futuro, será realizado outra comparação levando em consideração
a interface gráfica e a navegação das ferramentas, pois consideramos esses pontos pertinentes para comparação.
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Abstract. Currently the world population scenario stands out the increase of
the elderly population. For this reason it is of great relevance the development
of games that are accessible to this audience, which can provide an
improvement in their quality of life. This article presents a critical analysis of
the heuristics for gameplay evaluation of games focused on the elderly. The
results show that some of these heuristics can’t be recommended for all types
of games facing the elderly.
Resumo. Atualmente no cenário populacional mundial, destaca-se o
crescimento da população de idosos. Por este motivo, é de grande relevância
o desenvolvimento de jogos que sejam acessíveis a este público, o que pode
proporcionar uma melhoria na sua qualidade de vida. Este artigo apresenta
uma análise crítica das heurísticas para avaliação de gameplay de jogos
voltados para idosos. Os resultados obtidos mostram que algumas destas
heurísticas podem não ser recomendadas para todos os tipos de jogos
voltados aos idosos.

1. Introdução
Atualmente é notável o crescente avanço no mercado de desenvolvimento de jogos
digitais. Tais jogos são desenvolvidos para aplicações web, videogames, computadores
pessoais (PC’s), smartphones, entre outras plataformas, e visando um determinado
público-alvo. Esta forma de entretenimento consegue atrair a atenção de pessoas com
diferentes faixas etárias: crianças, adultos, e até mesmo a população de idosos, que de
acordo com Machado e Ishitani (2015), são pessoas com mais de 60 anos, possuem
algum interesse na utilização destes sistemas multimídia.
Este trabalho tratará dos idosos, que também poderão ser denominados de
adultos mais velhos, como foco principal. Isto se deve à relevância mundial que esta
população vem apresentando. “O número de pessoas com idade igual ou superior a 60
anos vai mais que dobrar no mundo até 2050, passando das atuais 900 milhões para
cerca de 2 bilhões.” – (ONU, 2016).
Heurísticas, de acordo com Nielsen (1995), são mais da natureza de “regras de
ouro” do que diretrizes de usabilidade específicas. Gameplay, de acordo com Mello e
Perani (2012), é um termo relacionado com as ações dos jogadores, suas estratégias e
motivações, e com os aspectos étnicos, psicológicos e sociológicos envolvidos.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma avaliação crítica sobre os resultados
obtidos por Machado e Ishitani (2015), que são heurísticas que propõem a avaliação de
gameplay de jogos voltados para idosos, levantando pontos em que existe discordância
com a aplicação das heurísticas propostas.
Este trabalho está segmentado nas seguintes seções: a Seção 2 apresenta a
importância do uso de jogos para idosos e a importância do uso de heurísticas para a
avaliação do gameplay dos jogos desenvolvidos para esse público; a Seção 3 apresenta
as heurísticas propostas e os elementos de metodologia utilizados para o
aperfeiçoamento destes parâmetros de avaliação; a Seção 4 aborda a análise crítica
realizada sobre as heurísticas e, por fim, a Seção 5 mostra as conclusões obtidas neste
trabalho.

2. Importância dos Jogos para Idosos e das Heurísticas de Avaliação de
Jogos para Idosos
De acordo com Machado e Ishitani (2015), os jogos digitais são ferramentas importantes
para os idosos, pois estas podem ajudá-los em aspectos físicos e mentais,
proporcionando diversão, entretenimento, interação social, relaxamento, desafios
intelectuais e até mesmo podem melhorar a mobilidade destes adultos mais velhos.
Para que este público possa desfrutar das vantagens que os jogos digitais
proporcionam, algumas recomendações podem ser utilizadas, respeitando as limitações
físicas e mentais que os adultos mais velhos apresentam.
A seguir são apresentadas as heurísticas de avaliação de gameplay, para jogos
para idosos, propostas por Machado e Ishitani (2015).

3. Heurísticas para avaliação de gameplay
Esta seção apresenta a metodologia utilizada por Machado e Ishitani (2015) para a
avaliação de cinco jogos de mercado disponibilizados para dispositivos móveis, que são
apresentados como jogos acessíveis para idosos. A avaliação é também utilizada para
validar o conjunto de heurísticas proposto pelas autoras.
A etapa de coleta de dados foi dividida em duas partes. Primeiramente foram
selecionados alguns idosos que responderam a dois questionários desenvolvidos para o
público em questão. O primeiro questionário tinha o objetivo de identificar o perfil
destes usuários, enquanto o segundo tinha o intuito de abordar as características das
heurísticas para avaliar gameplay direcionadas a idosos.
A segunda parte da coleta de dados foi realizada por especialistas, que utilizaram
o conjunto de heurísticas proposto por Machado e Ishitani (2015) para avaliar os jogos
de mercado. Esta parte da coleta de dados tinha o objetivo de verificar se os resultados
obtidos por estes especialistas eram compatíveis com o que foi respondido pelos idosos
na parte anterior da coleta.
Concluindo-se a etapa de coleta de dados, as informações obtidas foram
utilizadas para a avaliação dos jogos de mercado. Os dados obtidos, na pesquisa com os
idosos e na análise dos especialistas, foram comparados para identificar os problemas
existentes nestes jogos por ambas as partes e também percebidos de forma individual
por cada um destes grupos.

As heurísticas propostas por Machado e Ishitani (2015) foram validadas com o
processo de avaliação dos jogos de mercado descrito anteriormente. O resultado final da
avaliação feita por elas resultou em dois conjuntos de heurísticas: as heurísticas críticas
(ou essenciais) e as opcionais que são descritas nas tabelas logo abaixo.
Tabela 1. Heurísticas críticas [Machado e Ishitani 2015]
Heurística

Descrição

HC1

O jogo deve fornecer regras claras, apresentar os objetivos
principais no início, bem como os objetivos de curto prazo durante
todo o jogo.

HC2

O jogo deve ensinar as habilidades básicas necessárias no início,
para serem usadas posteriormente pelos jogadores.

HC3

O jogo deve fornecer um tutorial interessante, atrativo, absorvente e
que simule o gameplay, possibilitando um fácil entendimento.

HC4

O jogo deve usar efeitos visuais e de áudio para despertar o
interesse e interação, considerando as restrições impostas pela
idade.

HC5

O jogador deve achar o jogo divertido e agradável, sem tarefas
chatas, podendo ou não existir tarefas repetitivas, pois o avanço da
idade pode ocasionar déficit de memória.

HC6

O jogo deve fornecer recompensas e as recompensas devem ser
significativas, possibilitando a imersão no jogo em decorrência do
aumento de suas habilidades, incentivando os idosos a jogarem
mais.

HC7

O jogador idoso não deve ser penalizado pela mesma falha, pois
esse adulto mais velho pode possuir déficit de atenção e memória.
Não deve também perder qualquer recompensa conquistada.

HC8

Os desafios devem ser coerentes com as restrições do público
idoso, proporcionando experiências positivas do jogo e não
experiências negativas, fazendo com que o jogador queira jogar
mais, ao invés de desistir.

HC9

O nível de dificuldade deve variar de modo que o jogador
experimente mais desafios à medida que é desenvolvida a
experiência com o jogo, mas em um ritmo que não gere frustração.

HC10

O cansaço ou tédio deve ser minimizado pela variação de
atividades e ritmo durante o jogo.

HC11

O jogo deve ser justo, envolvente, fácil de aprender e não deve ser
difícil de dominar, pois os idosos podem possuir certas limitações
físicas ou cognitivas.

HC12

O jogador deve se sentir no controle.

HC13

O gameplay deve ser longo e duradouro para manter o interesse
dos jogadores.

HC14

Os primeiros dez minutos de jogo e as ações dos jogadores devem
ser óbvios e devem resultar em um feedback imediato e positivo
para todos os tipos de jogadores, encorajando-os desde o início do
jogo.

HC15

O jogador deve visualizar seu progresso no jogo e pode comparar
os resultados.

HC16

O jogo deve ser divertido primeiro para o jogador, depois para o
designer.

Tabela 2. Heurísticas opcionais [Machado e Ishitani 2015]
Heurística

Descrição

HOP1

O jogo deve ser equilibrado, com várias formas de vencer.

HOP2

O jogo deve fornecer consistência entre os seus elementos e a
história.

HOP3

A história do jogo deve fazer parte do gameplay e deve ser
significativa, pois a narrativa pode incentivar a participação e
interação do idoso com o jogo.

HOP4

O jogo deve ter diferentes conjuntos de inteligência artificial, para
proporcionar desafios para todos os níveis de jogadores, seja um
jogador novo ou experiente.

HOP5

O jogo deve suportar uma variedade de caminhos e estilos de se
jogar.

4. Análise Crítica
Esta seção apresenta uma análise realizada sobre as heurísticas críticas (ou essenciais) e
opcionais para avaliar gameplay voltadas a idosos, que foram descritas na seção
anterior. Para realizar essa análise crítica, cada uma das heurísticas foi confrontada com
contra-exemplos de falhas da aplicação da heurística, levando em consideração os jogos
e o resultado da avaliação destes jogos realizada pelas autoras em Machado e Ishitani
(2015).
Considerando as heurísticas opcionais, não foram identificados problemas na
aplicação destas no desenvolvimento de jogos voltados para idosos, pois são
recomendações que serão cumpridas dependendo do jogo a ser criado e do gameplay
correspondente, não havendo impacto em tipos de jogos que não necessitam da
realização de uma ou mais destas heurísticas.
Em relação à HC4, um jogo poderia utilizar apenas efeitos visuais para despertar
o interesse e a interação de um idoso, pois considerando que alguns idosos podem
possuir restrições auditivas devido ao avanço da idade, não se mostra obrigatória a
junção de efeitos visuais e sonoros para atingir este objetivo do designer. O mesmo vale
para a utilização de somente efeitos sonoros. Por este motivo, a HC4 pode não ser
considerada essencial em todos os casos de desenvolvimento de gameplay de jogos para
idosos.
Em relação à HC7, o jogador idoso poderia, como sugestão de melhoria para a
heurística proposta, ser penalizado por uma mesma falha com impacto menor do que
acontece quando a falha ocorre pela primeira vez. Isto seria bastante útil para treinar a
atenção e o uso da memória de um idoso, principalmente se este possuir déficit nestas
áreas. Além de que este usuário daria a devida atenção quando uma falha ocorresse, não
acontecendo de ignorá-la, o que seria bastante possível de acordo com a HC7, que pode
não ser recomendada para todos os tipos de jogos para idosos.

O gameplay não precisa ser longo e duradouro para manter o interesse dos
jogadores (HC13), pois se este for feito de forma rápida e prática também será eficiente
e envolverá os usuários. Além de que um gameplay com longa duração pode causar
evasão do jogo, pois apesar destes jogadores possuírem bastante tempo livre, pode não
ser de interesse do usuário se dedicar por longos períodos de tempo sem pausa de
descanso e relançamento na concentração. Por este motivo, a HC13 também não pode
ser aplicada para todos os jogos direcionados a idosos.
É importante ressaltar que, com o avanço da experiência do jogador, os desafios
que lhe são entregues e o nível de dificuldade não devem ser tão fáceis e simples ao
ponto de o usuário considerá-los insignificantes, pois as atividades podem se tornar
muito repetitivas, e isto também gera frustração.
As demais heurísticas críticas são consideradas de fato importantes e devem ser
utilizadas na construção de um jogo voltado para idosos e de sua gameplay,
possibilitando mais diversão, entretenimento, interação, entre outras características
positivas.

5. Conclusão
Este trabalho apresenta a importância do desenvolvimento de jogos que sejam acessíveis
aos idosos, tomando como base o crescente avanço desta faixa etária na população
mundial e as diversas vantagens que estes jogos podem proporcionar aos adultos mais
velhos. Descreve também um conjunto de heurísticas que propõem a avaliação de
gameplay de jogos voltados a este público e as etapas da metodologia utilizada para a
validação destas heurísticas.
Também foi realizada uma análise crítica do conjunto final de heurísticas
proposto, em que se pode concluir que determinadas heurísticas consideradas críticas
podem não ser essenciais para todos os tipos de jogos que tratem a acessibilidade para o
idoso, além de que os desafios entregues ao jogador devem ser significativos.
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Abstract. With the rise of smartphones, and with the increasing number of applications developed for them it is difficult to exploit its full potential because of
their energy and hardware limitations. In order to solve the problems we have
Computing Mobile Cloud, English - Mobile Cloud Computing (MCC), which
extends the vision of utility computing cloud computing to increase the computational and energy resources of mobile devices through offloading, which allows
that process applications are made in external resources to mobile providers.
Resumo. Com o surgimento dos smartphones, e com o aumento do numero de
aplicativos para eles desenvolvidos é difı́cil explorar todo o seu potencial devido
suas limitações energéticas e de hardware. A fim de solucionar os problemas
temos a Computação em Nuvem Móvel, do inglês - Mobile Cloud Computing
(MCC), que estende a visão da computação utilitária da computação em nuvem para aumentar os recursos computacionais e energéticos dos dispositivos
móveis através de offloading, que permite que os processos das aplicações sejam feitos em provedores de recursos externos ao dispositivo móvel.

1. Introdução
Nos últimos anos, com o surgimento dos smarthphones, o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis cresceu bastante. Mas, apesar desse crescimento, é difı́cil
explorar todo o potencial dos smarthphones devido aos diversos problemas inerentes aos
mesmos, causados principalmente pelas limitações energéticas e de hardware (BAHL et
al., 2012)(FERNANDO; LOKE; RAHAYU, 2013). Por serem móveis, suas baterias são
limitadas e seus hardwares ainda não são suficientes para atender completamente algumas
aplicações (SATYANARAYANAN et al., 2009)(FERNANDO; LOKE; RAHAYU, 2013).
A fim de solucionar os problemas já citados, temos a Computação em Nuvem
Móvel, do inglês - Mobile Cloud Computing (MCC), que em (SHIRAZ et al., 2013) é definida como o paradigma que estende a visão da computação utilitária da computação em
nuvem para aumentar os recursos computacionais e energéticos dos dispositivos móveis
através da utilização das técnicas de offloading ou descarregamento de código móvel,
enquanto em (COSTA et al., 2014) é definida como uma combinação de diversas áreas
e tecnologias, sendo as principais delas a computação em nuvem, computação móvel e
redes sem fio.
O descarregamento é uma técnica que permite o processamento de aplicações (ou
parte dele) seja feito em provedores de recursos externos ao dispositivo móvel. Tal processo pode ser executado em uma Nuvem pública, por meio da Internet, ou em uma
Nuvem local, através de uma rede sem fio, que Satyanarayanan et al. (2009) denominou

de cloudlet ou micro centro de dados (COUTINHO; CARNEIRO; GREVE, 2016). O
descarregamento mostra-se uma técnica eficiente e traz ganho de desempenho para os
dispositivos móveis, especialmente ao ser utilizada em nuvem locais com micro centro de
dados, se comparada com a Nuvem pública acessada através da Internet (CUERVO et al.,
2010) e (KOSTA et al., 2012).
Contudo, os micro centros de dados são melhores em qualquer cenário? Em quais
cenários uma nuvem pública seria vantajosa que os micro centros de dados? Como esses servidores de descarregamento se comportam diante de um aumento significativo de
requisições? Nesse contexto, este artigo apresenta uma análise de desempenho comparativa entre o uso dos micro centros de dados locais e remotos em cenários com aumento
significativo de requisições, ou seja, em ambientes com grande grande número de pessoas, por exemplo, uma Redes de Campus. Através dessa análise esperamos também
traçar polı́ticas de seleção automática do melhor servidor a ser utilizado na operação de
descarregamento.

2. Trabalhos Relacionados
Em (COSTA et al., 2015), os autores fizeram uma analise do desempenho da técnica
de descarregamento para uma micro centro de dados local e para nuvem pública. Nessa
análise, utilizando apenas uma única requisição por vez em seus testes, concluı́ram que os
micro centro de dados são melhores se comparados com a nuvem pública. Este trabalho,
realiza uma análise e uma comparação dos resultados de desempenho da técnica de descarregamento quando se considera a variação da quantidade de requisições simultâneas.
Para tal análise, utilizamos a ferramenta MpOS (A Multiplatform Offloading System) que
foi proposta e utilizada em Costa et al. (2015).
No trabalho de Sergio, V. e G (2015) é proposta uma forma de modelagem e a
simulação de uma arquitetura tı́pica de computação em nuvem móvel. Nessa proposta
são contemplados aspectos desde componentes fı́sicos do ambiente de simulação até as
tomadas de decisões para a realização de offloading, podendo elas serem estáticas ou
dinâmicas. Semelhante ao nosso, esse trabalho fez uso das mesmas métricas que serão
utilizadas neste trabalho para a validação de nossos experimentos, são elas: tempo de
upload, tempo de processamento e tempo de download, sendo a soma dela o tempo total
de resposta.

3. Arquitetura do Sistema
O experimento será realizado em ambiente real, na rede do campus da UFC em Quixadá.
Na Figura 1 é apresentada essa rede. Podemos observar na imagem a presença de ambos
os servidores de descarregamento, o primeiro - EC2 Instance - é o servidor remoto que
está sendo executado na nuvem da Amazon em uma instancia EC2, enquanto o segundo PC Cloudlet - é o servidor local(Cloudlet) que está sendo executado em uma maquina de
uso comum de um laboratório do campus, podendo ser acessada por todos os usuário da
rede.

4. Metodologia de Análise
Com o fim da configuração do cenário, escolha das métricas e dos fatores e nı́veis serão
iniciados os testes para a analise de desempenho de ambos os cenários. Os testes serão

Figura 1. Topologia

Fonte: Próprio Autor
feitos através da plataforma MPoS que estará em execução tanto no servidor de descarregamento local, quanto no servidor remoto, como é melhor descrito na próxima sub-sessão.
Na parte dos usuário, terão estalado uma versão adaptada da aplicação BenchImage, que
foi utilizada nos teste de (COSTA et al., 2015) e está disponı́vel junto a plataforma.
Os testes serão feitos da seguinte forma, os clientes, através do BenchImage farão
uma serie de requisições para ambos servidores(um por vez) onde será avaliado, inicialmente, o tempo total de processamento, como é melhor descrito nos resultados preliminares. Depois disso, haverá um aumento no numero de requisições em ambos os servidores,
e será analisado como eles se comportam, em questão de desempenho, com essa variação
no numero de clientes requisitando ao mesmo tempo.
4.1. Configuração
O servidor de descarregamento local, configurado em uma máquina do laboratório da
UFC campus Quixadá, conta com um processador Intel i5, memória RAM de 8 GB e
armazenamento de 1 TB, e tem como sistema operacional o ubuntu 14.04 LTS. Nesta
máquina, está em execução a plataforma MPoS que é melhor descrita na seção de trabalho
relacionados, que já se encontra em pleno funcionamento e pronta para os teste como é
melhor detalhado nos resultados preliminares.
O servidor de descarregamento remoto, que está em funcionamento em uma
instância m4.4xlarge da nuvem amazon(AWS), tem como sistema operacional o ubuntu
16.04 LTS, com 64Gb de memória RAM e 16 vCPUs. Essa máquina também já está instalada e configurada, com a plataforma MPoS que será utilizada em ambos os cenários(local
e remoto).

5. Resultados Preliminares
Como resultados preliminares temos a definição e configuração da plataforma de offloading, a configuração dos cenários e por fim a definição das métricas e dos fatores, que
serão melhor descritos nas próximas subseções.
5.1. Definição e configuração da plataforma de offloading
A plataforma MPoS que é apresentada em (COSTA et al., 2015) foi a seleciona para a
realização dos testes, a mesma já se encontra configurada nos cenários que é descrita
posteriormente.
5.2. Métricas
Foram definidas algumas métricas que serão utilizadas para a análise dos resultados e
para a validação do trabalho. Essas métricas foram baseadas nas utilizadas no trabalho de
Sergio, V. e G (2015):
• Tempo de processamento na nuvem local;
Tempo necessário para o processamento da requisição na plataforma que estará
executando na nuvem local.
• Tempo total de resposta local;
Tempo total de resposta desde o envio da requisição do dispositivo móvel para
a nuvem local, até o recebimento da resposta pelo mesmo. A fórmula que será
utilizada para o cálculo desse tempo é apresentada a seguir, onde o tempo total
de resposta local(Ttl ) é igual a soma do tempo de upload(Tup ) com o tempo de
execução local(Tel ) e o tempo de download(Tdw ).
Ttl = Tup + Tul + Tdw
• Tempo de processamento remoto;
Tempo necessário para o processamento da requisição na plataforma que estará
executando na nuvem Remota.
• Tempo total de resposta remota;
Tempo total de resposta desde o envio da requisição do dispositivo móvel para a
nuvem remota até o recebimento da resposta pelo mesmo. A fórmula que será
utilizada para o cálculo desse tempo é apresentada a seguir, onde o tempo total
de resposta remota(Ttr ) é igual a soma do tempo de upload(Tup ) com o tempo de
execução remota(Ter T) e o tempo de download(Tdw ).
Ttr = Tup + Ter + Tdw
5.3. Fatores
Foram definidas alguns fatores que serão utilizadas para a configuração dos cenários e
testes.
• Quantidade de memória dos servidores;
• Quantidade de disco dos servidores;
• tamanho da imagens utilizadas dos teste;
5.4. Configuração dos Cenários
Ambos os cenários já estão configurados e em funcionamento, o local está em uma maquina do laboratório do campus e o remoto que está em execução em uma instancia
EC2(Amazom). Nos dois cenários já se encontra a plataforma MPoS em funcionamento,
pronta para os testes.
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Abstract. This work aims to analyze the distribution of Information Systems
subjects according to what is proposed by the Sociedade Brasileira de
Computação (SBC) for the course of Information Systems. The research
included a consolidated database of main Information Systems courses in the
country. The work showed how it is the relationship between the Information
Systems subjects with the notes received by the institution and by the type of
institution.
Keywords: Information Systems. Curriculum. Sociedade Brasileira de
Computação.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo a análise da distribuição das
disciplinas de Sistemas de Informação de acordo com o que é proposto pela
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) para o curso de Sistemas de
Informação. A pesquisa contou com um banco de dados consolidados dos
principais cursos de Sistemas de Informação do território nacional. O trabalho
mostrou como é a relação entre as disciplinas de Sistemas de Informação com
as notas recebidas pela instituição e pelo tipo de instituição.
Palavras-chave: Sistemas de Informação. Currículo. Sociedade Brasileira de
Computação.

1. Introdução
Os cursos de graduação na área da Computação no Brasil devem se alinhar com o que é
proposto pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A SBC propõe diversas
disciplinas e ementas chamados de currículo de referência que estabelece, para os cursos
de graduação na área da Computação, seu próprio padrão e sua diversificação em
comparação com outros cursos da mesma área.
O curso destacado nesse artigo será o curso de Sistemas de Informação (SI), que
de acordo com Nunes (2013) corresponde a aproximadamente a 26,59% do total de
cursos existentes no Brasil na área da computação. O curso de SI também é o primeiro
curso do Campus da UFC Quixadá e está passando por uma reformulação curricular.
Esse trabalho é uma continuação de Batista, Valentim e Rolim (2015) que estão
presentes nos dados coletados e que identificou as disciplinas por trilhas de acordo com
a classificação da SBC. Para o presente artigo, realizou-se um recorte para uma análise
mais profunda de todas as disciplinas da trilha de Sistemas de Informação que estão
presentes nos dados coletados e identificando as disciplinas da mesma e outros dados
como por exemplo, nota do ENADE, tipo de instituição, semestre da disciplina. Para
isso, o trabalho consistiu na análise de mais de 3200 disciplinas de cursos de Sistemas

de Informação que obtiveram até o ano de 2015 nota 5 em pelo menos um dos índices
de avaliação do Ministério da Educação (MEC), essas disciplinas foram classificadas de
acordo as trilhas estabelecidas pela SBC e em seguida eliminadas as que não pertenciam
a trilha de Sistemas de Informação. Os dados foram tabulados e analisados no software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

2. Referencial Teórico
O curso de Sistemas de Informação é um curso que surgiu no final da década de 1970 e
no início de 1980 no Brasil. O curso de SI nasceu através da junção de cursos
tecnológicos, como por exemplo, Processamento de Dados, Computação e Informática.
O curso de Sistemas de Informação do Brasil é bastante diferentes de outros cursos de
SI do mundo, como por exemplo, o de alguns países da Europa e da América do Norte,
onde o curso de SI é mais voltado para a área da Administração, enquanto o curso
brasileiro de SI está mais voltado para uma mistura de Administração, Computação e
Matemática. (ALBUQUERQUE, 2014).
Através do currículo de referência criado pela SBC no ano de 1999 e ajustado no
ano de 2003, o curso de Sistemas de Informação deve contar com a formação básica de
disciplinas na trilha da Ciência da Computação, Matemática e Sistemas de Informação,
propiciando formação tecnológica, formação complementar com ênfase no estudo das
organizações, formação humanística e formação suplementar para o estudante. Nesse
presente trabalho, utilizaremos o termo trilha, enquanto a SBC utiliza o termo núcleo.
Os núcleos são conjuntos de matérias de uma mesma área. A SBC também destaca que
o curso de Sistemas de Informação deve visar a formação de profissionais na área de
Computação e Informática para que possam atuar em pesquisa, gestão, desenvolvimento,
uso e avaliação de tecnologias de informação aplicadas nas organizações, como também
na solução de problemas de setores produtivos, organizacionais e gerenciais da
sociedade. (SBC, 2003).
De acordo com o [MEC98] e mencionado por Ruiz (2015), eles destacam que
Sistemas de Informação pode ser definido como uma relação entre recursos humanos e
computacionais que conseguem se relacionar com a coleta, o armazenamento, a
recuperação, a distribuição e o uso de dados com o objetivo de criar profissionais para
atuarem na tomada de decisões gerenciais, no planejamento, controle e na comunicação
nas organizaçãoes. Além disso, eles também destacam que os sistemas de informação
ajudam aos seus usuários a analisarem os problemas e na criação de novos produtos e
serviços, além da compreensão de questões complexas.
A SBC destaca as disciplinas de Controle e Avaliação de Sistemas, Fundamentos
de Sistemas de Informação, Prática e Gerenciamento de Projetos, Produtividade Pessoal
com Tecnologia da Informação, Segurança e Auditoria de Sistemas, Sistemas
Cooperativos, Teoria e Prática dos Sistemas de Informação, Teoria Geral de Sistemas.
Elas possibilitam ao aluno utilizar os recursos de Tecnologia da Informação na solução
de problemas de setores produtivos da sociedade, sendo disciplinas que devem ser
abordadas com produnfidade no curso de Sistemas de Informação. Além disso, a
disciplina de Gestão da Informação e dos Sistemas de Informação é uma disciplina
destacada pela SBC como sendo uma disciplina que recomenda-se que seja abordada
com profundida na formação tecnológica. (SBC, 2003).

A SBC também destaca que as disciplinas de Teoria Geral de Sistemas e
Fundamentos de Sistemas de Informação são as disciplinas recomendadas da formação
básica em Sistemas de Informação que devem ser abordadas com mais profundidade,
sendo consideradas as disciplinas que devem se destacar na formação do estudante de
Sistemas de Informação.

3. Procedimentos metodológicos
O trabalho consistiu na análise e no recorte dos dados coletados no ano de 2015 do
projeto de Mapeamento dos Componentes Curriculares da Formação em Sistemas de
Informação nos Cursos de Graduação. A ferramenta utilizada nesse processo de análise
e recorte foi o IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics. A
versão que utilizamos foi a versão 22.
Inicialmente, removemos as variáveis que não utilizaríamos ou que não seriam
úteis para a análise. As variáveis que utilizamos foram: Cidade, Estado, Nome, Sigla,
Tipo, Ano da última avaliação e tipo da avaliação da Instituição de Ensino Superior
(IES), Nota CC, CPC e ENADE, Semestre, Nome, Tipo, Carga Horária, Nome em
comum e Grupo de Nome em Comum da disciplina. Utilizamos 17 variáveis para as
análises. Posteriormente, determinamos o tipo e os valores para cada variável que
utilizamos. Os valores da variável Tipo da IES ficaram sendo pública ou privada. As
variáveis Nota CC, CPC e ENADE ficaram sendo de 1 a 5 seus valores. Por último,
criamos uma nova planilha para guardar as informações das instituições que os cursos
que coletamos pertenciam, ela possui as mesmas variáveis que a planilha principal, com
exceção das variáveis relacionadas as disciplinas.
Os cursos de graduação ao decorrer do tempo recebem uma nota CC, CPC e
ENADE de 1 a 5. A nota CC significa Conceito de Curso trata-se da nota final de
qualidade dada pelo MEC aos cursos de graduação das instituições de ensino superior
no Brasil e é feito através de uma avaliação presencial dos cursos pelos técnicos do MEC.
A nota CPC significa Conceito Preliminar de Curso e é um indicador com várias
variáveis, determinado pela formação dos alunos, infraestrutura, corpo docente, práticas
pedagógicas da instituição de ensino e o quanto a instituição acrescenta ao aluno. O
ENADE significa Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e é determinada
através de uma prova realizada por alunos concluintes nos cursos de graduação, a prova
ENADE é aplicada todo o ano, mas o mesmo curso tem um período para ser realizado
novamente.
Depois dessas etapas, os dados estavam organizados e prontos para serem
analisados. No final, tínhamos 63 cursos de graduação de Sistemas de Informação do
Brasil que possuem nota 5 na variável Nota CC, CPC ou ENADE, ou é um curso bastante
reconhecido no Brasil. Para a nossa análise, nós obtivemos um total de 374 disciplinas
que possuem a trilha de Sistemas de Informação.

4. Análise dos Dados e Considerações Finais
A análise dos dados foi feita, primeiramente, através do software SPSS. Desse modo,
houve a realizações de diversas análises de frequências de ambas as planilhas, uma
planilha referente apenas as instituições que estão presentes nos nossos dados e outra
planilha referente as disciplinas dessas instituições que possuem a trilha de Sistemas de
Informação.

O Gráfico 01 apresenta a quantidade de instituições de acordo com seu tipo,
pública ou privada, que possuem alguma disciplina na trilha de Sistemas de Informação
e de acordo com condições estabelecidas anteriormente. Através desse gráfico, é possível
destacar que a quantidade de instituições privadas é de 46 instituições (73,02%) das 63
instituições, enquanto a quantidade de instituições públicas é de 17 instituições (26,98%).
Após a análise desse gráfico, realizamos uma análise da quantidade das disciplinas de
acordo com o tipo da instituição em que ela é oferecida.
Ainda no Gráfico 01 apresenta a quantidade de disciplinas de acordo com o tipo
de instituição. Através dele obtivemos as seguintes informações. Das 374 disciplinas
analisadas, 102 disciplinas (27,27%) estão nas instituições públicas, enquanto 272
disciplinas (72,73%) estão presentes nas instituições privadas. Essa proporção é
semelhante aos dados anteriores que indica que independentemente do tipo de instituição,
teremos a mesma quantidade de disciplinas da trilha de SI.
Gráfico 01. Tipo das Instituições e Disciplinas de Acordo com as Instituições
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Fonte: Elaborado pelos autores

Após a análise da variável Tipo das Instituições, começamos a analisar as
variáveis Nota CC, CPC e ENADE. O Gráfico 02 apresenta os resultados obtidos através
da planilha das instituições. O Gráfico 02 é um conjunto de Notas CC, CPC e ENADE
das instituições. As notas variam de 1 a 5, além disso existe o valor Sem Referência (SR)
para instituições que não possuem ou não apresentam uma nota numérica para a variável.
Na Nota CC, é possível perceber que 50 instituições da trilha de Sistemas de
Informação (79,36%) apresentam nota 5, o valor com mais instituições nessa variável.
Além disso, 6 instituições (9,52%) não possuem referência, ou seja, classificadas como
SR. E apenas 1 instituição (1,59%) apresenta a nota 3, menor nota na variável Nota CC.
Na Nota CPC é possível perceber que 27 instituições (42,86%) apresentam nota
3, o valor com mais instituições nessa variável. Enquanto isso, 15 instituições (23,81%)
apresentam na nota 4 e 14 instituições (22,22%) estão sem referência. A menor nota nessa
variável é a nota 2 com apenas 1 instituição (1,59%).
Na Nota ENADE já é possível perceber uma distribuição mais equilibrada entre
quase todas as notas. Os valores a partir da nota 2 até a nota 5 e incluindo o valor SR,
representam 62 instituições (98,41%) com uma quantidade variando entre 10 a 15.
Apenas 1 instituição (1,59%) está com a menor nota dessa variável que é nota 1 e 15
instituições (23,81) apresentam nota 2, o valor com mais instituições nessa variável.

Não é possível estabelecer uma relação com os dados que obtivemos para
determinar qual será a nota CC, CPC e ENADE de uma instituição que tenha uma
disciplina da trilha de Sistemas de Informação, pois a análise inicial da coleta de dados
se baseou na coleta de instituições com pelo menos uma das notas com valor 5 e com
algumas instituições reconhecidas no território brasileiro.
Gráfico 02. Conjunto de Notas das Instituições
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Fonte: Elaborado pelos autores

Através da análise das três notas, foi perceptível uma relação entre a nota CPC e
ENADE. Houve também a análise entre a variável nota ENADE e a variável tipo de
instituição, onde constatou os seguintes dados. Das instituições e do ENADE, 5 das
instituições públicas (29,41%) receberam nota 5 no ENADE, enquanto 6 das instituições
privadas (13%) receberam nota 5 no ENADE. Podemos afirmar que as instituições
públicas estão mais propensas a receberem nota 5 no ENADE do que as instituições
privadas.
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Resumo. Na Engenharia de Requisitos, especialmente na fase de elicitação dos
requisitos, as técnicas de criatividade são cada vez mais usadas e trazem melhorias no desenvolvimento de software. Esse trabalho trata-se de uma análise de
caracterı́sticas de técnicas de criatividade que possam ser apoiadas por um sistema colaborativo. A análise foi realizada com base nas dimensões do modelo
3C de colaboração. A análise demonstra que cada técnica possui necessidades
diferentes quando trazidas para um contexto colaborativo e distribuı́do. Esse
trabalho visa facilitar a incorporação de técnicas de criatividade em sistemas
colaborativos de apoio ao desenvolvimento distribuı́do de software.
Palavras Chaves: Engenharia de Requisitos. Técnicas de Criatividade. Sistemas Colaborativos.

1. Introdução
Em anos recentes, a pesquisa com foco em criatividade tornou-se tendência no campo da
engenharia de software (ES), mais especificamente na sub-área de engenharia de requisitos [Nguyen and Shanks 2009]. A engenharia de requisitos (ER) abrange as práticas,
técnicas e processos voltados para a apuração e análise das caracterı́sticas dos sistemas a
serem desenvolvidos [Sommerville 2007].
Criatividade é um domı́nio de pesquisa difundido em várias disciplinas e estudado
há mais tempo que as próprias áreas ER e ES. O termo criatividade significa a capacidade
de criar coisas inéditas e inovadoras [Brown 2008], e o conhecimento multidisciplinar
desse domı́nio envolve teorias, modelos, e grandes coleções de processos, técnicas e ferramentas para Creative Problem Solving (CPS) [Maiden et al. 2010]. É possı́vel distinguir a criatividade individual daquela exercitada de forma colaborativa, esta última se
baseando especificamente nas interações dentro de um grupo para alcançar o resultado
criativo [Nguyen and Shanks 2009]. Este trabalho vem colaborar com a adoção de abordagens criativas no desenvolvimento colaborativo de software.
Um dos desafios da ER moderna está ligado à concepção de novos produtos e
serviços de software ou na reinvenção de sistemas existentes [Moraes 2014], estes desafios estão fortemente relacionados a compreensão das necessidades dos clientes. É
visı́vel que a pesquisa em técnicas de criatividade surge como uma forma de enriquecer
as técnicas de elicitação e análise de requisitos, a fim de trazer mais inovação ao processo
de elaboração e definição das funcionalidades que deverão integrar o desenvolvimento de
um produto [Lemos 2011].
Focando agora na necessidade de colaboração durante atividade distribuı́das,
sistemas colaborativos será um dos conceitos tratado neste presente trabalho, quando

este se refere aos sistemas computacionais que apoiam a colaboração. Sistemas Colaborativos constitui um ciberespaço, um espaço nascido na internet constituı́do por
circuitos e impulsos magnéticos que dá suporte a comunicação e práticas sociais.
[Pimentel and da Costa 2011].
Nesse trabalho é discutida uma análise das caracterı́sticas de colaboração de
técnicas de criatividade. O objetivo é investigar como tais técnicas poderiam ser disponibilizadas em um ambiente computacional de apoio, em especial no contexto de equipes
trabalhando geograficamente distribuı́da. Este trabalho analisa técnicas de criatividade
buscando elencar as que apresentam melhores caracterı́sticas de colaboração de acordo
com as dimensões de colaboração e que possam ser facilmente suportadas por um sistema
colaborativo.

2. Modelo 3C
A colaboração envolve três dimensões que são mapeadas pelo modelo 3C de colaboração
proposto em [Pimentel et al. 2006] para o desenvolvimento de sistemas colaborativos, Esse modelo analisa a colaboração nas dimensões: comunicação, coordenação e
cooperação. A dimensão de comunicação é caracterizada pela troca de mensagens,
argumentação e negociação; a de coordenação pelo gerenciamento de pessoas, atividades e recursos; e a cooperação é caracterizada pela ação conjunta no ciberespaço para a
produção de objetivos ou informações.
Figura 1. Estrutura do Modelo 3C de Colaboração.

fucks2011sistemas.(com adaptações)

3. Análise das Técnicas de Criatividade
Para a análise foram selecionadas técnicas de criatividade das categorias de geração e
seleção de ideias. Geração de ideias significa que nós entendemos o problema e queremos gerar ideias para resolve-lo. Já a seleção de ideias significa que nós já temos um

conjunto de ideias, mas precisamos trabalhar estas para explorar a combinação e usa-las
na resolução do problema. Após a escolha, para cada técnica foi realizada análise das
informações necessárias para a preparação, condução e encerramento das sessões criativas, estabelecendo assim entradas e saı́das de dados. Em especial as técnicas de geração
e seleção de ideias são voltadas para criação e refinamento de conjuntos de ideias. Essa
análise está apresentada na Tabela 1. Entrada diz respeito ao artefato de entrada que a
técnica necessita para ser executada. Saı́da é o resultado gerado pela execução da técnica,
enquanto que Categoria é a classificação do objetivo geral da técnica.
A segunda análise foi realizada a fim de identificar como a mesma poderia ser
aplicada dentro de um ambiente colaborativo, seguindo as dimensões do Modelo 3C
de Colaboração. Para cada dimensão é discutido como um sistema colaborativo poderia apoiar uma execução da técnica com participantes geograficamente distribuı́dos. A
análise está apresentada na tabela 2.

Tabela 1. Entradas, saı́das e categorias das técnicas analisadas

Técnicas
Brainstorming
Heuristic Ideation
Technique

Parallel Worlds
Random pair-wise
combinations
of
ideas
Idea Advocate

Entradas
Saı́das
Descrição do pro- Lista de ideias canblema
didatas
Lista de Ideias can- Novas ideias a pardidatas
tir da combinação
de componentes de
ideias já existentes
Descrição do pro- Lista de ideias canblema
didatas
Descrição do pro- Lista de ideias canblema
didatas

Categorias
Geração de Ideias
Geração de Ideias

Geração de Ideias
Geração de Ideias

Lista de Ideias can- Lista de ideias sele- Seleção de Ideias
didatas
cionadas

Tabela 2. Detalhamento das técnicas selecionadas nas dimensões do modelo 3C
de Colaboração

Comunicação

Coordenação
Técnica: Brainstorming
Seria viável mostrar um local no
sistema onde fosse possı́vel escrever o problema no qual será
trabalho a técnica além de expor
qualquer informação que ajudase a fluir as ideias. As regras e
objetivos da técnica poderia ser
definida neste local, e as pessoas
poderiam consulta elas em qualquer momento da aplicação.

Cooperação

Os participantes realizam tarefas cooperando para desempenhar os objetivos propostos na
técnica, estes são: adicionar
ideias durante o momento de
execução da técnica, comentar
as ideias geradas para adição de
sugestões quando esta for solicitada pelo facilitador durante
a aplicação, Observar as ideias
geradas por outros participantes para fomentar novas ideias,
ou ideias complementares, retirar dúvidas pelo chat com outros
participantes.
Técnica: Heuristic Ideation Technique
A comunicação seria apoiada no Durante a aplicação da técnica Assim que as ideias fossem
envio de mensagens por meio de poderia ser visto as técnicas já definidas pelo facilitador, os
um chat para conversas, neste, combinadas, para evitar retraba- participantes iram visualizar as
todas as dúvidas e acordos pode- lho, como também as ideias que combinação que deve ser disriam ser sugeridos pelo facilita- estão sendo combinadas neste cutida em um local no sisdor e o sistema ficaria esperando momento. O facilitador pode- tema, novas ideias a partir desa saı́da das combinações de ria tirar qualquer dúvida e rece- tas combinações possam surgir
componente, em que a execução ber sugestões pelo próprio chat. na medida que os participanda técnicas não seria totalmente O facilitador pode terminar uma tes insiram estas na ferramenta,
gerida pela ferramenta, mas com discussão e iniciar uma nova a cooperação pode ocorrer em
ajuda do facilitador através do combinação de ideias no mo- comentários de uma ideia adichat e espaço de trabalho da mento que preferir para que seja cionada durante a aplicação da
feita em momentos de maior dis- técnica ou chat.
técnica para guiar a execução.
ponibilidade de participantes.
Seria realizada de forma que o
sistema permita envio de mensagens entre os participantes da
técnica, em que o facilitador
(responsável pela condução da
sessão criativa) pode descrever e
detalhar o que ele quer propor
com na técnica.

Seria realizada nos comentários
de cada ideia que composse o a
lista de todas as ideias podendo
haver votação entre os participantes.

Técnica: Idea Advocate
O facilitador define uma sequencia de ideias na ferramenta, onde
uma única ideia poderia ser avaliada por vez. Cada ideia tem definida um advogado como o participante que a descreveu, caso
a ideia não tenha sido inserida
por um participante do sistema,
o facilitador seria o responsável
por advogar. O facilitador determina a partir dos comentários e
avaliações se uma ideia será rejeitada ou aceita.

Os participantes iram desempenhar a defesa de suas próprias
ideias de acordo com a escolha
do facilitador, de forma que uma
lista com as ideias será mostrada
no sistema, o Advogado será notificado quando for sua vez de
defender sua ideias, facilitador
é o responsável por decidir se a
ideia é relevante ou não para ser
selecionada, em particular.

4. Conclusões
A adoção de abordagens criativas no desenvolvimento de software traz uma série de benefı́cios para os produtos e serviços gerados. A aplicação de técnicas criativas essencialmente visa envolver pessoas na identificação, seleção e discussão de ideias. Com
a tendência mundial de desenvolvimento distribuı́do de software, é preciso estudar formas de trazer os benefı́cios da criatividade para esse contexto. Esse trabalho trouxe uma
análise do potencial do uso de técnicas criativas através de sistemas colaborativos.
Depois de identificamos as técnicas e analisarmos o suporte a colaboração baseado
no modelo 3C de colaboração, concluı́mos que técnicas de criatividade podem servir de
instrumento para mediar a colaboração entre equipes que queiram colaborar sem abster-se
da criatividade.
Como trabalhos futuros, o desenvolvimento de um sistema colaborativo que utilize dos requisitos levantados durante a análise de colaboração podem ser desenvolvido e
realizado para posterior validação.
Um segunda sugestão seria utilizar de outros modelos colaborativos para análise
da colaboração em técnicas de criatividade, e adicionalmente inserir técnicas de outras
categorias para enriquecer a análise e fornecer uma cobertura completa de resolução criativa de problemas em um contexto distribuı́do, desta forma, poderia ser visualizado novas
caracterı́sticas de colaboração e agregado conhecimentos ao estudo de criatividade e indiretamente as áreas que a utilizam, tais como Engenharia de Requisitos.
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Abstract. The purpose of this paper is to describe the research project that
shall be presented as the final assignment of Samuel Pereira de Souza at the
end of the semester. The focus of the project is the performance analysis of
network socket APIs used on distributed system development. The next steps
are to finish the experiments, then analize the collected data, and at last, a
comparison between both APIs.
Resumo. O objetivo desse artigo é descrever o projeto de pesquisa que será
defendido como trabalho de conclusão de curso do aluno Samuel Pereira de
Souza no fim do semestre. O projeto foca na análise de desempenho de APIs
de acesso à rede usadas para o desenvolvimento de distemas distribuídos. Os
proximos passos do projeto são o termino dos experimentos, a anáilise dos
dados coletados e por último, a comparação das duas APIs.

1. Introdução
Com a popularização da Internet, o crescimento de aplicações que trocam informações
cresceram na mesma proporção. Graças a essa gigantesca rede, usuários podem
desfrutar de sistemas de compras online, redes sociais, sistemas de tempo real entre
outros. Sistemas esses que resultando em desafios, mais precisamente na troca de dados
a todo momento com requerimentos como: segurança, consistência e confiabilidade
(ESTRADA; ASTUDILLO, 2015). A Internet também ajudou na popularização de
aplicativos de streams que usam a arquitetura cliente/servidor para reproduzir canções,
vídeos, entre outros. Essas aplicações compartilham os mesmos requerimentos das
aplicações citadas anteriormente, pois utilizam as mesmas soluções para comunicação.
Na mesma proporção que a popularidade desses sistemas cresceu, a necessidade
de sistemas mais robustos e confiáveis cresceu. Uma solução que vem atendendo as
necessidades são os sistemas distribuidos. Sistemas distribuidos são sistemas onde os
dispositivos estão ligados uns aos outros por uma rede de computadores
(KANGASHARJU, 2008). Essa solução tem sido usada pois ela proporciona as
seguintes caracteríscas requisitadas por serviços que necessitam dessas mesmas
características: tolerancia a falhas, maior poder de computação para resolver
determinados problemas, confiabilidade e escalabilidade.
O objetivo desse trabalho é mostrar o estado da arte do projeto de pesquisa que
visa comparar
 o desempenho de APIs socket usadas na implementação de sistemas
distribuídos.

2. Motivação e metodologia

A motivação para essa análise vem da necessidade da comunidade de saber qual API
tem melhor desempenho e com essa informação, escolher qual delas é a mais adequada
no uso de um determinado sistema e assim obter o melhor desempenho desse sistema.
A metodologia aplicada

ao projeto é utilizar duas APIs open source, primeiro
implementando alguns pradrões definidos nas APIs e monstrando qual tem menor
latência e vazão na leitura de mensagens.
Os seguintes passos foram executados para a implementação do projeto:
● configuração do ambiente de experimento;
● testes para avaliar a comunicação;
● desenvolvimento dos requisitantes e receptores.
Os seguintes passos foram executados para a implementação do projeto:
● realizar requisições com diferentes fatores e níveis;
● analisar os dados coletados com intervalos de confiança;
● interpretar os dados analizados.

3. Pesquisa
O foco do projeto é a análise de desempenho do receptor de acordo com métricas
definidas, e gerar uma obra para que usuários ou pesquisadores possam consultar
quando forem desenvolver aplicações distribuídas.
O primeiro passo para a realização do trabalho foi a identificação das APIs
disponíveis na comunidade. A escolha das mesmas foi feita levando em consideração
pontos cruciais para o desenvolvimento da solução, que se seguem: primeiro, as APIs
deveriam ter seus respectivos códigos abertos. Segundo, deveriam estar em
conformidade ou muito próximas com o padrão POSIX. Outro ponto levado em
consideração foi a popularidade das APIs, para que a falta de documentação e discussão
de problemas não fosse um problema para o trabalho, uma vez que a resolução desses
problemas fugiria ao escopo do trabalho. E por último e não menos importante, os
protocolos necessitam de escalabilidade, isto é, serem capazes de lidar com grandes
quantidades de conexões e grandes volumes de dados.
Foram escolhidas três APIs: Berkeley sockets, ZeroMQ e NanoMSG. Elas foram
escolhidas porque se aproximaram ou atingiram os requisitos definidos no parágrafo
acima. Os códigos usado para os experimentos foram desenvolvidos levando em
consideração as escolhidas para avaliar o desempenho. Foi utilizado no trabalho o
modelo cliente/servidor.
A linguagem escolhida foi C, pois as APIs foram desenvolvidas inicialmente
com essa tecnologia, e duas delas, ZeroMQ e NanoMSG, foram desenvolvida em
linguagens alternativas. Está além do escopo deste trabalho avaliar o desempenho
levando em consideração a linguagem de implementação das APIs. O código usado no
trabalho estará disponível no repositório https://github.com/samuelpsouza/tcc.
As métricas escolhidas para avaliação são vazão e tempo de resposta. A medição
da vazão, que é a quantidade de mensagens lidas em um determinado tempo, será

realizada no receptor. A responsividade, no qual determina o tempo gasto para processar
cada mensagem e responder, também será medida no receptor.

4.Trabalhos Futuros
O projeto segue evoluindo e será concluído nesse semestre. Como trabalho futuro
sugerido, o pesquisador poderia utilizar sistemas experts distribuidos nos experimentos,
uma vez que esse trabalho utilizará apenas uma pequena simulação desse sistema, que
consiste em responder uma mensagem. No sistema sugerido acima, esse processo
poderia ser uma pergunda de como obter uma equação ou número primo de acordo com
os parametros passados.

5. Conclusões
Em virtude do que foi mencionado, entende-se que o projeto é muito importante para o
conhecimento da comunidade em geral, pois suas contribuições na escolha da API
podem produzir redução de custo de máquina, escalabilidade e disponibilidade em
futuros sistemas desenvolvidos.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo principal identificar qual ferramenta
de gerenciamento possui o melhor desempenho para roteadores virtualizados
usando diferentes técnicas de virtualização. As plataformas de virtualização a
serem utilizadas são: Xen, LXC e KVM, utilizando o software de roteamento
Quagga. As ferramentas de gerenciamento OpenYuma e NetSNMP serão comparadas através da métrica uso da rede.
Abstract. This work aims to identify which management tool has the best performance for virtualized routers using different virtualization techniques. The virtualization platform to be used are: Xen, KVM and LXC, using Quagga routing
software. The management tools OpenYuma and NetSNMP will be compared by
measuring network usage.

1. Motivação
A virtualização de redes surgiu como uma solução para a atual e futura demanda de
serviços. Isso permite a criação de múltiplas redes virtuais, cada uma modificada para
um determinado propósito sobre um ambiente compartilhado de forma a possibilitar a
execução de múltiplas aplicações. A virtualização também permite gerenciar a rede de
forma independente [Bittencourt et al. 2013].
A virtualização de equipamentos de redes como PCs (Personal Computers), roteadores e comutadores (switches) permite a redução do consumo de energia da rede
[Eramo et al. 2014], isolamento de recursos, segurança e maior facilidade no gerenciamento [Somani and Chaudhary 2009]. Porém, como existe uma série de protocolos e
ferramentas de gerenciamento destes equipamentos virtuais, identificar qual a melhor ferramenta, é um desafio a ser estudado [Santos 2015].
Assim, novas propostas de protocolos e técnicas de comunicação em redes precisam ser apresentadas por meio de estudos que avaliem seu desempenho e sua eficácia
[Bittencourt et al. 2013]. Sendo assim, o presente estudo visa analisar e comparar as ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida para roteadores virtuais a fim de avaliar o
desempenho e eficácia dos mesmos. Serão utilizadas as plataformas de virtualização Xen,
LXC e KVM, utilizando o software de roteamento Quagga. As seguintes ferramentas de
gerenciamento serão usadas: OpenYuma baseada no protocolo NETCONF e NetSNMP
baseada nos protocolos SNMP v2c e v3 serão comparadas no que diz respeito ao uso da
rede.
Na próxima seção será discutida a fundamentação teórica deste trabalho. A seção
3 apresenta os trabalhos relacionados. A seção 4 mostra os procedimentos metodológicos.
A seção 5 mostra os resultados preliminares.

2. Fundamentação Teórica
A presente seção está dividida da seguinte forma: A primeira parte consiste no estudo dos
conceitos de virtualização de redes e virtualização de roteadores. A segunda parte mostra
os conceitos de gerência de redes e os protocolos de gerenciamento.
2.1. Virtualização de Redes
Um ambiente de rede virtualizado é aquele capaz de permitir a existência de diversas redes virtuais (VNs) sobre a mesma infraestrutura fı́sica. Um ambiente de rede virtualizado
deve promover flexibilidade, escalabilidade, isolamento e permitir um maior gerenciamento das infraestruturas fı́sicas. Diante disso, tanto a flexibilidade quanto o gerenciamento estão relacionados à ”facilidade com que provedores de infraestrutura podem instanciar e gerenciar VNs (Virtual Networks) e recursos fı́sicos. Nesse contexto, cada rede
virtual é composta por um conjunto de roteadores e enlaces virtuais, os quais representam
um subconjunto dos recursos da infraestrutura fı́sica”[Luizelli 2014].
2.1.1. Virtualização de Roteadores
A arquitetura de um roteador fı́sico com suporte a virtualização é dividida em duas camadas: a camada de substrato e a camada de virtualização. A camada de substrato é o
próprio roteador fı́sico, contendo uma camada de software chamada de hypervisor que
permite a implementação de roteadores virtuais sobre ela. Já a camada de virtualização
possui diversos Roteadores Virtuais (VRs) isolados e os mesmos executam seus próprios
planos de controle. A Figura 1 mostra como estão organizados o hypervisor, a ferramenta
de gerenciamento e os roteadores virtuais. Os roteadores virtuais possuem agentes que
podem ser consultados pelo gerente. O gerente pode executar diversas consultas ou ações.

Figura 1. Arquitetura de um roteador fı́sico com suporte a virtualização de roteadores

A virtualização de redes permite a capacidade de reconfiguração dinâmica de rede
virtual (VN - Virtual Network), onde roteadores virtuais (VRs) para VNs são fáceis de
serem criados, configurados e conectados às redes virtuais. Nas redes tradicionais, ou
seja, redes fı́sicas, adicionar ou remover componentes de rede, como links ou nós, é um
processo demorado. Nas VNs, a ferramenta de gerenciamento permite realizar operações
como: criar/remover VRs e recuperar informações [Santos 2015].
2.2. Gerência de Redes
O cenário de virtualização de redes é complexo, existindo assim a necessidade ferramentas de controle e gerenciamento automatizadas que auxiliem na tomada de decisões dos

administradores de rede. O número de elementos de rede a serem monitorados e a possibilidade de uma decisão afetar o desempenho de outras redes aumentam consideravelmente
[Moraes et al. 2011].
Cada sistema em uma rede, como por exemplo um roteador, possui uma MIB
(Management Information Base) a qual reflete os estados dos recursos gerenciáveis do
sistema. Um gerente que pode monitorar e controlar os recursos de um sistema especı́fico,
por meio de leituras dos valores dos objetos na MIB, modificando esses valores. Um
agente possui uma lista de objetos que ele gerencia, como pode ser citado, o estado de
uma interface de um roteador [Oliveira et al. 2014].
2.2.1. Protocolos de Gerência de Redes
Uma das tecnologias mais usadas e usualmente disponibilizada pelos fabricantes para
gestão de equipamento de rede é o protocolo SNMP. O mesmo é usado na maioria das
vezes para monitorizar condições que necessitam de uma atenção operacional. Outra tecnologia usada, porém em menor escala, é o protocolo NETCONF, que possui mecanismos
para a instalação e manipulação de configurações em equipamentos de rede como roteadores. O presente estudo utilizará ferramentas de gerenciamento baseadas nos protocolos
SNMP e NETCONF [Silva 2013].
O protocolo SNMP consiste em um conjunto de operações simples, essas
informações dão ao administrador da rede a capacidade de coletar dados de dispositivos e até de alterar o estado dessas informações, como mudar o estado de uma interface,
verificar a velocidade em que a interface de um equipamento como um roteador se encontra e saber a temperatura desse dispositivo [Silva et al. 2016]. Atualmente existem quatro
versões do SNMP: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv2c e SNMPv3 [Silva 2013].
O protocolo NETCONF (Network Configuration Protocol), foi criado para ser um
protocolo de instalação, manipulação e remoção de configurações em equipamentos de
rede de forma automatizada. É baseado em XML (eXtensible Markup Language). Este
protocolo fornece um conjunto de operações base, que são usadas sobre uma camada RPC
(Remote Procedure Call), ou chamada de procedimento remoto. É baseado em sessão e
implementado sobre SSH (Secure Shell), como requisito de transporte, o uso de SSH é
obrigatório na implementação de um sistema NETCONF. Possui como alternativas de
transporte o SOAP (Simple Object Access Protocol), TLS (Transport Layer Security) e
BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol). Uma das caracterı́sticas do NETCONF é
sua modularidade [Silva 2013].

3. Trabalhos Relacionados
No estudo de [Santos 2015], fez-se a virtualização de roteadores utilizando a plataforma
XenServer 5.6 e a suı́te de roteamento Vyatta. O autor comparou as ferramentas de gerenciamento em relação ao desempenho e escalabilidade. As ferramentas eram baseadas
nos protocolos SNMP (Simple Network Management Protocol) versão 2 e 3, NETCONF
(Network Configuration Protocol), RWS (RESTful Web Services) sobre HTTP e HTTPS.
As comparações foram realizadas por meio de três operações básicas: criação de VR,
recuperação de VR e remoção VR. O autor ainda avaliou essas ferramentas no que diz
respeito às seguintes métricas: tempo de resposta, tempo de processamento, consumo de

memória e uso da rede. Neste trabalho, não apenas o Xen será utilizado, mas também o
KVM e LXC.
Em outro estudo [Mattos et al. 2012], os autores propõem o uso de uma rede de
testes interuniversitária com suporte a diferentes técnicas de virtualização. As plataformas usadas foram o Xen e OpenFlow. As ferramentas utilizadas para a virtualização
de rede foram OMNI, que permite o controle e o gerenciamento de redes OpenFlow
[Mattos et al. 2011] e a ferramenta VNEXT [Pisa et al. 2011] para gerenciar e controlar
as redes virtuais baseadas na plataforma Xen. A rede de testes visa a criação, destruição
e migração tanto de roteadores virtuais presentes na plataforma Xen quanto de fluxos na
plataforma OpenFlow. Nos experimentos realizados foi comparado o encaminhamento do
Linux nativo, com o Xen operando em modo bridge, em modo router e com virtualização
de E/S assistida por hardware. Foram utilizados três computadores, um desempenhando
a função de gerar o tráfego (GT), um de receber o tráfego (RT) e por fim um para encaminhar o tráfego (ET) [Mattos et al. 2012]. No presente trabalho não serão utilizadas
ferramentas de gerenciamento em modo gráfico, mas sim ferramentas que utilizam linha
de comando.

4. Procedimentos Metodológicos
O estudo será realizado com três plataformas de virtualização: Xen, KVM e LXC, utilizando o software de roteamento Quagga para implementar os VRs. Os protocolos selecionados para o gerenciamento de roteadores virtuais foram o SNMP v2c e v3 e NETCONF.
As ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida para roteadores virtuais à serem analisadas serão o NetSNMP para os protocolos SNMP(v2c e v3) e a ferramenta OpenYuma
para o protocolo NETCONF. A métrica a ser avaliada será o uso de rede. Avaliar o uso
da rede tem como finalidade verificar o impacto de cada ferramenta de gerenciamento na
rede, ao realizar operações como criar/remover e recuperar VRs [Santos 2015]. A ferramenta usada para realizar essa medição será o tcpdump, para capturar todos os pacotes
de rede trocados entre o gerente e agente. O cenário de testes será implementado a partir
da instalação e configuração das plataformas, software de roteamento e ferramentas de
gerenciamento selecionadas anteriormente. Vale ressaltar que o software de roteamento,
bem como as ferramentas de gerenciamento, serão instaladas nas três plataformas escolhidas.
Após a criação e configuração dos cenários, serão realizados os testes de desempenho das ferramentas NetSNMP e OpenYuma, nas diferentes plataformas de virtualização
e com o uso do software de roteamento Quagga. Tais testes, serão realizados com a coleta de estatı́sticas das métricas avaliadas, a fim de coletar resultados suficientes para as
análises que serão feitas nas próximas etapas. A coleta das estatı́sticas será realizada após
a criação dos ambientes de execução e a realização dos testes. Ela terá o objetivo de coletar as métricas selecionadas obtidas através da execução dos experimentos no ambiente
proposto. Tais métricas serão utilizados para uma melhor análise dos resultados. Por fim,
os resultados dessas análises serão comparados a fim de mostrar qual das ferramentas de
gerenciamento melhor se adequa a cada técnica de virtualização.

5. Resultados Preliminares
Como resultados preliminares, temos o Xen Hypervisor versão 4.4 instalado em um computador com memória RAM de 8GB e processador Intel Core i5 no laboratório de redes

de computadores da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foram criadas duas máquinas
virtuais executando o software Quagga versão 0.99.22.4-3, para realizar a função de roteador e uma para realizar o gerenciamento dos VRs. Também foi realizada a instalação
e dado inı́cio a configuração do NetSNMP versão 5.7.2. Neste momento, o cenário de
testes está sendo configurado.
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Resumo: O objetivo deste Resumo Estendido é fazer uma análise de
sentimento das publicações do grupo “UFC Campus Quixadá”, na rede social
Facebook. A extração dessas informações são possibilitadas através de
Mineração de Texto. A aplicação desta metodologia visa ajudar a universidade
a identificar os principais assuntos debatidos no grupo, possibilitando-os a
terem conhecimento referentes aos pontos positivos e negativos relatados nas
publicações feitas pela comunidade acadêmica, sobre algum fato, notícia, ou
qualquer evento ocorrido.
Palavras-chave: Análise de sentimento, Facebook, Mineração de dados.
Abstract: The purpose of this extended abstract is to make an analysis of
sentiment on the group's publications of "UFC Campus Quixadá" on Facebook
social network. The extraction of such information is possible by using text
mining. This methodology aims to help the university to identify the main
issues discussed in the group, enabling them to have knowledge regarding the
positive and negative aspects reported in the publications made by the
academic community, on some fact, news, or any event that occurred.
Key-words :

Sentiment analysis, Facebook, Data Mining.

1. Introdução
A grande popularização das redes sociais nos últimos tempos, permitiu aos seus
usuários se conectarem e compartilharem informações relevantes em tempo real, sendo
essas informações exibida para milhares de outros usuários em um pequeno espaço de
tempo.
Atualmente, a maior rede social existente, com mais de 1,59 bilhões de usuários,
é o Facebook. Ela permite os usuários conversarem com seus amigos e compartilhar
fotos, vídeos, links, arquivos, entre outros. Como em toda rede social, os usuários do
Facebook costumam publicar ou compartilhar suas opiniões sobre grandes eventos,
noticiários, grandes catástrofes, entre diversos outros fatos ou eventos ocorridos.
Diariamente, presenciamos acontecimentos que afetam a públicos genéricos ou
públicos especifico, nos quais geram um grande volume de comentários nas redes
sociais. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), assim como em todo ambiente de
convivência, ocorrem situações que instiga os docentes, discentes, servidores e
funcionários em geral, a debaterem sobre esses ocorridos.
A UFC do campus de Quixadá facilita a comunicação daqueles que compõem o
campus, utilizando um grupo no Facebook que tem por nome “UFC Campus Quixadá”.

Esse é o meio encontrado pelos alunos de se manifestarem através de publicações e
comentários, opinando sobre alguns eventos ocorridos. Um dos grandes problemas é
que por conter um grande fluxo de publicações, muitos questionamentos relatados no
grupo não chegam com tanta eficácia ou rapidez aos responsáveis pela gestão da
Universidade. Uma das alternativas para auxiliar na resolução deste problema seria a
própria gestão ter acesso direto à reações dos alunos nas redes sociais , sobre esses
eventos ocorridos, e isso é possível através da tecnologia de mineração de texto.
Na Seção 2 será apresentado a tecnologia de mineração de texto e suas técnicas
sendo utilizadas nas etapas desse processo, para que seja obtido o resultado esperado
sob o estudo realizado a cerca desses dados, no caso, as publicações do grupo “UFC
campus Quixadá”, utilizando a técnica de análise de sentimento para a extração de
conhecimento por meio desses dados coletados, para se obter um resultado considerável
sob o estudo aqui realizado.

2. Mineração de Texto
A mineração de texto utiliza técnicas de análise e extração de dados úteis, e esses dados
são coletados de textos ou apenas de palavras, para que seja possível realizar uma
exploração de conhecimento a partir da manipulação dos mesmos. Ela se utiliza de uma
técnica de algoritmos de Aprendizado de Máquina e de Estatística que são responsáveis
em fazer o processamento de textos e de identificar informações consideráveis.
Informações essas, que geralmente não poderiam ser identificadas fazendo uso de uma
tradicional forma de consulta. Segundo Aranha (2013), o processo de mineração ocorre
em cinco etapas, que são: coleta, pré-processamento, indexação, mineração e análise.

Figura 1 Etapas do processo de mineração.
Fonte: ARANHA, 2013

2.1 Coleta
A primeira etapa é a coleta. É onde faz-se a coleta dos dados que serão utilizados em
todo o processo de mineração. Há varias fontes de extração de dados. Como o projeto é

um estudo voltado as publicações do grupo “UFC Campus Quixadá”, os dados serão
extraídas por meio do acesso à API (Application Programming Interface) do Facebook.
A API do Facebook, dispõe de várias ferramentas para a busca e coleta dos
dados. Entre essas ferramentas, está a Graph API Explore, que é um mecanismo de
consulta aos dados armazenados no Facebook. Neste trabalho foi utilizado o SDK do
JavaScript para realizar a consulta através desse mecanismo, onde é executado
comandos retornando um arquivo no formato JSON com os dados desejados. A figura 2,
mostra como é realizada a consulta (Consulta) e o formato em que os dados são
retornados(Retorno da Consulta).

Figura 2 Código de consulta e retorno da API.

2.2 Pré-processamento
Sendo dada como concluída a coleta, inicia-se a etapa do pré-processamento. É onde
serão tratados os dados coletados para sua representação computacional. Segundo
Carrilho Junior e Passos (2007), essa etapa é considerada a mais difícil devido a
quantidade de técnicas diferentes que podem ser aplicadas. Nessa etapa, ocorrem os
processos de Tokenização, Redução do Léxico e Normalização.
2.2.1 Tokenização
Na etapa da Tokenização, ocorre a separação de um texto em elementos mínimos, que
são as palavras, pontuação entre outros. Esses mínimos elementos são chamados de
token. Em algumas abordagens é preciso juntar tokens para formar um só token que
tenha um significado, que é o exemplo de nomes compostos, pois o nome composto de
um indivíduo, tem seu préstimo com palavras agrupadas.
2.2.2 Redução de Léxico
Um dos problemas para mineração de texto, é que arquivos textuais possui um enorme
volume de palavras, onde maioria são diferentes umas das outras. A partir desse
problema, foram propostas algumas formas de tratá-lo, reduzindo a quantidade de
palavras. Em outras palavras, é a remoção das palavras que são consideradas relevantes
com atenção de não fazer alterações no sentido do texto.

Uma dessas abordagens é a remoção de Stopwords. Um texto é composto por
um conjunto de palavras, onde nem sempre essas palavras são de importância pra a
compreensão e entendimento do mesmo. Preposições, conjunções, pronomes são os
tipos de palavras que aparecem com maior frequência em um texto. Stopwords é o
nome que é dados a essas palavras irrelevantes. Para a conclusão do objetivo dessa
abordagem, é necessário que elas sejam descartadas.
2.2.3 Normalização
Na etapa da Normalização, é feita a identificação de palavras que tenha algum vínculo
com outra e juntá-las. Por Exemplo: nela pode ser verificada a estrutura da palavra ou a
presença de sinônimos.

2.3 Indexação
Na indexação, é estabelecida uma estrutura para os dados que são tidos como índices,
que possibilita uma maior facilidade na recuperação dos dados por tornar mais rápido o
processo. Tem como foco, decompor os dados em valores singulares, e determinar
quais as palavras de maior ênfase dentro do texto para alcançar uma maior facilidade na
busca e no acesso aos mesmos.

2.4 Mineração
Na etapa de mineração, os dados são submetidos a algoritmos para que seja feita a
extração de conhecimento dos mesmos. A extração de conhecimento tem a finalidade de
estruturar dados não estruturados.
Nessa etapa pode ser feito o uso de algorítimos de varias áreas do conhecimento,
bem como algoritmos de Estatística, Aprendizado de máquinas, Redes neurais, entre
outros. A utilização desses algorítimos tem que ser de acordo com a natureza do que está
em questão.

2.5 Analise
Na etapa de Análise, é realizada a avaliação e interpretação de todo o conhecimento
obtido pelo processo. Deve ser verificado se o conhecimento extraído realmente é
relevante para o assunto que está sendo estudado.
Deve ser dada atenção aos dados obtidos, pois nem sempre as informações
extraídas a partir deles está de forma nítida. Deve-se explorar tabelas e gráficos para ter
uma maior facilidade na interpretação dos dados de saída.

3 Resultados
Para a coleção das publicações, foi desenvolvido um pequeno programa em JavaScript
onde faz-se a conexão com a API do Facebook, passando o ID da aplicação, e o
comando1 de busca para capturar as publicações. Logo após a parte da conexão com a
API, é adicionado a funcionalidade de um botão onde permite ser feito o download de
todas a publicações armazenadas em um arquivo de formato txt.
É numerosa a quantidade de dados coletados. A API pode fornecer todas as
publicações se necessário, mas para o teste do projeto, foram coletados apenas as
publicações de até 3 meses atrás. As dificuldades enfrentadas sob a coleção dos dados,
foram relacionadas ao estado de privacidade do grupo, pois quando a privacidade do
grupo é privada, é necessário uma permissão da parte do próprio Facebook para que
possa ser colhido esses dados.

1-https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v2.8/group/feed

Para realizar a analise de sentimento sob os dados obtidos, é necessário que seja
extraído do arquivo retornado pela API, apenas as tags message das publicações. Assim,
descartando o que é irrelevante no formato em que o arquivo é retornado, deixando
apenas o conteúdo da publicação.
A analise será realizada pela SentiStrength, que é uma ferramenta de analise de
sentimento textual onde são submetidos os dados e ela os classifica como positivo ou
negativo.
Como contribuição deste trabalho, o repositório2 deste projeto está publico no
github para quem tenha interesse em estudar o assunto abordado, ou até mesmo fazer
reuso do código.

4 Conclusão
É grande o número de publicações contidas do grupo da UFC do campus de Quixadá.
Publicações essas, que muitas vezes são de uma extrema importância para todos que
compõem o campus, e passam despercebido ao núcleo gestor do mesmo.
É importante uma aproximação por parte da gestão da universidade em relação
aos ocorridos, para que possam sanar os problemas que causam maior impacto no
desempenho das atividades realizadas. Essa aproximação do órgão gestor sob as reações
dos que compõem grupo do campus, facilitaria de forma considerável a aplicação de
soluções para aquilo que seja julgado um problema, e seria uma boa forma de continuar
acertando naquilo que os integrantes do campus julgam como algo bom para todos.
Tendo isso em vista, ter uma metodologia que possibilite de forma rápida e
prática uma análise sobre todas essas publicações realizadas no grupo do campus, seria
de uma imensa contribuição na melhoria dos serviços oferecidos. É exatamente isso
que é proporcionado pela mineração de texto.
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Abstract. Sentiment have a high degree of impact on productivity, creativity,
group relationships and job satisfaction. This way, the sentiment analysis in
software engineering can help in understanding, allowing the construction of
knowledge to plan, understand and predict aspects related to a project. This
work is carried out an exploratory study to lexical sentiment analysis of sentiments expressed in comments commit of three open source projects. As initial
results of this study, we found that the sentiments in the projects analyzed tend
to neutrality and that the words more frequently refer to the source code.
Resumo. Sentimentos apresentam um alto grau de impacto na produtividade,
criatividade, relacionamento em grupo e satisfação no trabalho. Deste modo,
a análise de sentimentos na engenharia de software pode auxiliar no entendimento, permitindo a construção de conhecimento para planejar, entender e
predizer aspectos relacionados a um projeto. Neste trabalho é realizado um
estudo exploratório para análise de sentimentos léxica das emoções expressas
em comentários de commit de três projetos open source. Como resultado iniciais deste estudo, pode-se verificar que os sentimentos nos projetos analisados
tendem a neutralidade e que as palavras mais frequentes referem-se ao códigofonte.

1. Introdução
O GitHub1 é uma plataforma Web para hospedagem de projetos, que fornece um conjunto de serviços voltados à “codificação social” e utiliza o controle de versão distribuı́do
chamado Git. Codificação social refere-se à criação de um ambiente amigável para o
desenvolvedor, permitindo que os desenvolvedores possam colaborar e promover seus
projetos. Dentre os serviços de codificação social oferecidos pelo GitHub, o mais utilizado é a possibilidade de desenvolvedores interagirem com diferentes projetos por meio
de comentários. Estes comentários podem expressar diversas informações, por exemplo, sugestões de melhorias em trechos de código-fonte, soluções de bugs, variações de
motivação dos desenvolvedores ao longo do projeto, dentre outras. Diversos estudos na
literatura tem sido realizados no GitHub [Jiang et al. 2016, Vasilescu et al. 2016].
1

https://github.com

A análise de sentimentos, também chamada de mineração de opinião, é a área de
estudo que analisa as opiniões que as pessoas expressam sobre um determinado assunto
[Liu 2012]. Uma opinião pode representar um sentimento, avaliação, atitude e emoção.
As emoções expressas em atividades de desenvolvimento de software, apresentam um alto
grau de impacto na produtividade, criatividade, relacionamento no caso de trabalho em
equipe e satisfação no trabalho. Deste modo, a análise de sentimentos na engenharia de
software pode auxiliar no entendimento, permitindo a construção de conhecimento para
planejar, entender e predizer aspectos relacionados a um projeto.
Este trabalho apresenta um estudo exploratório de análise de sentimentos léxica
em artefatos de colaboração para medir os sentimentos expressos em projetos open
source. Para a realização deste estudo foram analisados os comentários de commits dos
três projetos mais populares do GitHub e que apresentam mais de 200 comentários em
commit: i) Angular; ii) Bootstrap; e iii) jQuery. O restante deste trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira. Na Seção 2 é apresentada de maneira detalhada a metodologia
de pesquisa adotada, incluindo o conjunto de dados coletados, a análise dos sentimentos
e das palavras frequentes. Por fim, a Seção 3 descreve a conclusão e os trabalhos futuros.

2. Metodologia de Pesquisa
Esta Seção, apresenta os principais passos para execução deste trabalho: um conjunto de
dados coletados, a análise de sentimentos e a análise das palavras frequentes.
O principal objetivo deste estudo exploratório é analisar os sentimentos expressos em comentários de commits extraindo as palavras mais frequentes e analisando a
distribuição de sentimentos do conjunto de dados coletados. A Figura 1 ilustra os passos
de execução realizados neste trabalho. Primeiramente, foram removidos os links, htmls
e código-fonte dos comentários de commits coletados. Em seguida, para identificar as
palavras mais frequentes, foram realizadas três etapas de pré-processamento adicionais:
i) remoção de pontuações e stopwords, palavras que podem ser consideradas irrelevantes;
ii) stemming, remoção de sufixos; e iii) tokenização, consiste na identificação de tokens
ou palavras em um texto. Após o pré-processamento uma lista de palavras frequentes de
cada artefato de texto tokenizado (comentários de commit) foi gerada e apresentada em
nuvens de palavras. A análise de sentimentos foi aplicada nos artefatos de texto, obtendo
uma pontuação dos sentimentos para cada artefato.

Figura 1. Visão Geral dos Passos de Execução

2.1. Conjunto de Dados Coletados
Inicialmente, foram extraı́dos os comentários de commit via API 2 do GitHub e analisadas as emoções presentes em cada comentário de commit dos projetos do GitHub (repositórios). Os dados coletados incluem três dos dez projetos mais populares, que possuem
maior quantidade de stars 3 , e mais de 200 comentários em commit. Ao todo foram coletados 9.870 comentários de commit dos seguintes projetos: i) Angular; ii) Bootstrap; e
iii) jQuery.
2.2. Análise de Sentimentos
Análise de sentimentos é um processo de identificação de opiniões, emoções e de
avaliações, em que são atribuı́dos valores quantitativos, positivos ou negativos, para um
determinado trecho de texto [Kucuktunc et al. 2012]. Para realizar a análise de sentimentos em comentários de commit foi utilizado a SentiStrength 4 , uma ferramenta de extração
de sentimentos de forma léxica, especializada em analisar artefatos de texto. A SentiStrength possui uma boa precisão para análise de textos curtos, sendo bastante utilizada
para análise no Twitter e revisões de filmes [Thelwall et al. 2012]. Os comentários de
commits são geralmente mensagens de texto curto e escrito de forma informal, tornando
a SentiStrength uma ferramenta adequada para este domı́nio.
SentiStrength atribui pontuações em tokens de um dicionário, onde emoticons
também estão incluı́dos. Desse modo, para palavras com emoções positivas são atribuı́dos
valores entre [1, 5] e para palavras com emoções negativas são atribuı́dos valores entre
[−5, −1]. Os valores 1 e −1 são usados para indicar emoções neutras, enquanto que 5 e
−5 são usados para indicar emoções muito positivas e muito negativas, respectivamente.
Por exemplo, love é atribuı́do uma pontuação de [3, −1] e hate uma pontuação de [1, −4]
[Guzman and Bruegge 2013]. Desse modo, SentiStrength divide o texto dos comentários
do commit em trechos de uma ou mais sentenças e atribui valores positivos e negativos
para cada sentença, informando a pontuação máxima e minı́ma entre todas as palavras de
um sentença.
Para a realização desse estudo foram contabilizados os sentimentos de cada texto
que compõe um artefato de texto e analisada a distribuição de sentimentos de cada artefato
de texto. A Tabela 1 mostra um exemplo de como a SentiStrength calcula as pontuações
positivas e negativas para cada trecho e a forma como estes resultados são utilizados para
calcular a pontuação dos sentimentos do artefato. A pontuação total do sentimento de
cada texto que compõe um artefato é a diferença entre o valor positivo e negativo atribuı́do
pela SentiStrength. Desse modo, se a pontuação total possui valor entre [1, 5], [−1, −5]
e zero, são respectivamente considerados sentimentos positivos, negativos e neutros. Por
exemplo, no trecho Loved too this commit message! apresentado na Tabela 1, é atribuı́do
uma pontuação de [5, −1], a diferença entre estes valores pertence ao intervalo entre [1, 5],
sendo considerado um sentimento positivo.

3. Análise Inicial e Resultados
Esta Seção, apresenta a análise dos sentimentos expressos nos comentários de commit,
descrevendo a distribuição da polaridade dos sentimentos e as palavras frequentes de cada
2

https://developer.github.com/libraries/
http://github-rank.com/star
4
http://sentistrength.wlv.ac.uk/
3

conjunto de dados coletados.
Tabela 1. Exemplo da pontuação da SentiStrength em emoções de comentários
de commits do Conjunto de Dados Coletados
Comentário do Commit

Palavras e Pontuação da sentença
Pontuação Total
Loved[4] too this commit message! [+1 punctuation emphasis]
4
[sentence: 5,-1]
Is my test case doing something obviously
Is my test case doing something obviously different from
0
different from yours that I’m not seeing ?
yours that I’m not seeing ? [sentence: 1,-1]
You are going to break a lot of projects with this whos
You are going to break a lot of projects with this whos people dont have
people dont have the time /technical know how to implement
the time /technical know how to
a new typeahead, do you have any way to support[2] them
-2
implement a new typeahead, do you have any way
(or at least make the process less painful[-4] ?)
to support them (or at least make the process less painful ?)
[sentence: 2,-4]
Loved too this commit message!

3.1. Sentimentos em Comentários de Commit
Verifica-se que nos três projetos analisados os sentimentos tendem a neutralidade, isto
porque muitos dos comentários de commit descrevem apenas aspectos técnicos e sem
sentimentos , uma vez que podem haver exigências de textos mais padronizados e formais,
assim como casos de automatização na geração desse tipo de mensagem. A Figura 2,
ilustra a distribuição dos sentimentos em relação a quantidade de comentários de cada
projeto analisado.

(a) Angular

(b) Bootstrap

(c) JQuery

Figura 2. Distribuição dos Sentimentos

3.2. Palavras Frequentes
Uma análise das palavras mais frequentes de cada projeto foi realizada e ilustrada por
meio de nuvens de palavras (ver Figura 3). Desse modo, cada palavra tem uma frequência
associada, quanto maior a frequência, maior a visualização desta palavra.

(a) Angular

(b) Bootstrap

(c) JQuery

Figura 3. Nuvens de Palavras

Dentre as palavras mais frequentes, foram contabilizadas as cinco palavras com
o maior número de ocorrência de cada projeto. Dentre estas, três são comuns entre os

projetos. A Figura 4 ilustra a relação entre cada palavra e a sua frequência de ocorrência.
Work, chang e test são palavras em comuns, destacadas em vermelho na Figura 4.

Figura 4. Número de Ocorrência e Palavras em Comum

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste artigo foi apresentado um estudo exploratório sobre análise de sentimento léxica
como mecanismo para extrair sentimentos expressos em comentários de commits de repositórios de projetos do GitHub. Além disso, foram analisadas as palavras mais frequentes
de cada repositório. Este estudo exploratório apresenta possı́veis direções de pesquisas
que poderiam ser exploradas em trabalhos futuros para ganhar uma compreensão mais
profunda dos fatores que afetam os sentimentos de desenvolvedores que trabalham em
projetos open sources, bem como a forma de como estes sentimentos têm efeito sobre a
produtividade dos desenvolvedores.
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Abstract. In this study we aim to understand the questionnaire applied to students entering the UFC-Quixadá and try to check the status of the student through the factors obtained in the factor analysis. We used a sample of 236
students.
Resumo. Neste estudo buscamos facilitar a interpretação das respostas do
questionário para ingressantes na UFC-Quixadá, aplicado em 2015, utilizando
os fatores produzidos pela técnica estatı́stica Análise Fatorial. Para isso foi
utilizada uma amostra com 236 alunos.

1. INTRODUÇÃO
A evasão no ensino superior é um problema complexo, visto que vários fatores influenciam na decisão do aluno de evadir: pessoais, dificuldade financeira, problemas de saúde,
abandono involuntário ou abandono voluntário motivado por decisão pessoal, resultados
acadêmicos, etc, [Machado 2005]. É necessário analisar as relações que envolvem o problema e entender o que poderia levar um aluno ao abandono, para que medidas possam
ser tomadas com o intuito de reduzir a evasão. Nesse trabalho utilizamos as respostas do
questionário para ingressantes da UFC-Quixadá. Propomos fazer uma análise do perfil
dos alunos ingressantes no ano de 2015, extraindo fatores que possam explicar a evasão.
Para isso usaremos a técnica estatı́stica Análise Fatorial, [Hair et al. 2009].
Este estudo está dividido da seguinte forma: Na Seção 2 são apresentados os
procedimentos metodológicos, na Seção 3 são apresentados os resultados do estudo, e
por fim, na Seção 4 é feita uma discussão dos resultados e considerações finais.

2. METODOLOGIA
Esse estudo é dividido em duas etapas: (i) coleta e tratamento dos dados e (ii) aplicação
da análise fatorial.
2.1. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados coletados para o estudo foram obtidos através de um questionário aplicado no
ato da matrı́cula em fevereiro de 2015. Em maio de 2016, a secretaria acadêmica do
Campus fez uma segunda coleta de dados para identificar o status do aluno (cancelado ou
não), utilizando um sistema da Instituição de Ensino Superior(IES) para gerar o relatório.

Figura 1. Scree Plot

Figura 2. número de fatores no estudo

Para preservar o anonimato dos alunos, foram entregues os dados de todos os alunos
matriculados em 2015 sem o nome e a matrı́cula.
Para poder aplicar a Análise Fatorial é necessário realizar um tratamento prévio
nos dados. Realizamos normalização nos dados numéricos (mantendo-os entre 0 e 1)
para que todas as variáveis fiquem na mesma escala, igualando assim as importâncias das
variáveis no modelo gerado. Nenhum valor discrepante e nenhum valor perdido (missing
value) foi detectado na amostra.
2.2. APLICAÇÃO DA ANÁLISE FATORIAL
De acordo com as recomendações na literatura [Hair et al. 2009], realizamos os seguintes passos: (1) verificação de existência de pelo menos 30 observações na amostra; (2)
existência de correlações entre variáveis acima de 0,3; (3) determinação do número de
fatores, utilizando scree plot e autovalores acima de 1; (4) rotação varimax [Kaiser 1958]
dos fatores, para facilitar a interpretação; (5) identificação das variáveis com coeficiente
acima de 70% em cada fator; e (6) interpretação do relacionamento entre variáveis e fatores.

3. RESULTADOS DA ANÁLISE FATORIAL
O critério de autovalor para determinar o número de fatores é possı́vel de ser compreendido pelo 3o passo descrito na Seção 2.2 (“acima de 1”), resultando em 19 fatores, com
variância total explicada de 70,6% [Hair et al. 2009]. Entretanto, adotamos o critério do
scree plot [Hair et al. 2009] conforme observado na Figura 1, resultando em apenas 7 fatores, devido à mudança brusca de variância explicada entre o 7o e 8o fatores, com uma
variância total explicada de 36,3%.
Para uma melhor explicação dos fatores utilizamos o método de rotação Varimax
sugerido por [Kaiser 1958], que consiste em concentrar os coeficientes significantes em

poucas variáveis, facilitando a interpretação dos fatores. Na Tabela 1 temos a descrição
das variáveis utilizadas nos 7 fatores e na Tabela 2 observamos as componentes rotacionadas.
Para denominar os fatores foi utilizado um dos seguintes critérios: o fator foi
denominado de acordo com uma das variáveis que apresentam maior coeficiente, ou o
fator foi denominado segundo a sua caracterı́stica geral (combinação de várias variáveis).
O Fator 1 (chamado “Conhecimento da área e do curso”), é formado por 7 variáveis, e
agrupou variáveis que representam o conhecimento em relação ao curso escolhido e a
percepção sobre a vida acadêmica no inı́cio do curso. O Fator 2 (chamado “Poder aquisitivo”), dá maior peso para: morar sozinho, ter estudado em escola particular, não ter feito
profissionalizante, e ter ingressado na Universidade por ampla concorrência. Ou seja, caracterı́sticas de alunos com maior poder aquisitivo. O Fator 3 (chamado “Motivação em
fazer o curso”), é formado pelos indicadores: ter boas competências para a área de tecnologia da informação, tempo de estudo maior, motivação em relação ao curso escolhido,
boa percepção sobre a vida acadêmica no inı́cio do curso, tais como, “o curso permitir realização profissional ao aluno, conclusão do curso e não mudança de curso”, além
do status do aluno (evadido ou não) marcado como não evadido. O Fator 4 (chamado
“Casado com filhos”), é composto por: estado civil (casado), ter filhos, morando com o
marido/esposa ou companheiro/companheira, e ser do curso de redes de computadores.
No Fator 5 (chamado “Famı́lia distante de Quixadá”), temos alunos que moram com a
famı́lia e moram longe da Universidade, e com maior chance de ser do curso de Redes
de Computadores. O Fator 6 (chamado “Zona Urbana x Zona Rural”), diferencia quem
mora em zona urbana de quem mora em zona rural. O Fator 7 (chamado “Alunos do curso
de Design Digital”), permite diferenciar alunos de Design Digital dos outros cursos. São
alunos que em geral são do sexo feminino, tem menos afinidade com ciências da natureza
e suas tecnologias, e mais afinidade com linguagens e códigos e suas tecnologias.

4. DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho foi aplicada uma ferramenta estatı́stica para descrever os dados do questionário aplicado aos alunos ingressantes no ano de 2015. No estudo encontramos 7 fatores que descrevem os dados e explicam um total de 36,31% da variância total. Os fatores
encontrados descrevem os perfis dos alunos e nos ajuda a entender melhor a evasão. Para
tentar prever qual aluno irá evadir, o mais importante como vimos na análise é ver como
o aluno marcou a motivação dele em fazer o curso, mostrando que tais fatores possuem
as respostas significantes para diferenciar os perfis de alunos e portanto podem ser indicadores da evasão escolar. Em especial o Fator 3, que tem o status do aluno, é um grande
indicador para a evasão, sugerindo que o aluno se que declara mais motivado tende a
evadir menos.
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Nome da Variável

Tabela 1. Perguntas dos fatores do estudo
Perguntas

conhec curso atv exerc
conhec curso nivel dedic
conhec curso disc ofert
conhec curso comp hab req
conhec curso mercado
vida acad boa comp para ti
renda
moradia sozinho
escola fundamental
escola medio
escola medio prof
forma ingresso
tempo estudo
motivacao escolha curso
vida acad realizacao prof

vida acad concluir curso

vida acad n mudaria de curso
status
estado civil
tem filhos
moradia outros
curso rc
dist pra universidade
moradia familia
moradia amigos
residindo zona urbana
residindo zona rural
afinidade ling cod tec
afinidade ciencias nat tec
sexo
curso dd

Indique em que medida você conhece sobre ocurso de sua escolha:
[As atividades e tarefas exercidas durante o curso.]
Indique em que medida você conhece sobre ocurso de sua escolha:
[O nı́vel de dedicação exigido.]
Indique em que medida você conhece sobre ocurso de sua escolha:
[As disciplinas ofertadas.]
Indique em que medida você conhece sobre ocurso de sua escolha:
[As competências e habilidades requeridas.]
Indique em que medida você conhece sobre ocurso de sua escolha:
[As condições do mercado de trabalho (salário,empregabilidade, etc).]
De acordo com sua percepção sobre sua vida acadêmica neste inı́cio de curso,
assinale os itens a seguir:
[Tenho boas competências para a área de tecnologia da informação.]
Qual a renda mensal de sua famı́lia?
Você está morando atualmente sozinho?
Que tipo de escola você cursou o ensino fundamental?
Que tipo de escola você cursou o ensino médio?
Você cursou o o ensino médio em escola publico profissional
na área de informática?
Qual sua forma de ingresso na UFC-Quixadá?
Quantas horas diárias você dedica aos estudos fora do horário de aula?
Como você avalia sua motivação em relação ao curso que escolheu?
De acordo com sua percepção sobre sua vida acadêmica neste inı́cio de curso,
assinale os itens a seguir:
[Julgo que o meu curso me permitirá me realizar profissionalmente.]
De acordo com sua percepção sobre sua vida acadêmica neste inı́cio de curso,
assinale os itens a seguir:
[Pretendo concluir meu curso nesta instituição.]
De acordo com sua percepção sobre sua vida acadêmica neste inı́cio de curso,
assinale os itens a seguir:
[Mesmo que pudesse, não mudaria de curso.]
Qual o seu estado civil?
Tem filhos?
Você está morando atualmente com sua
esposa/marido ou companheiro/companheira?
Você está matriculado no curso de Redes de Computadores?
Tomando como base seu local de moradia atual,
qual a distância de onde reside para a universidade?
Você está morando atualmente com a famı́lia?
Você está morando atualmente com amigos?
Você está residindo na zona urbana?
Você está residindo na zona rural?
Indique em que medida você tem afinidade com as áreas a seguir:
[Linguagens, códigos e suas tecnologias.]
Indique em que medida você tem afinidade com as áreas a seguir:
[Ciências humanas e suas tecnologias.]
Qual seu sexo?
Você está matriculado no curso de Design Digital?

Tabela 2. Matriz rotacionada dos componentes
Fatores
1
2
3
4
5
conhec curso atv exerc
0,751
conhec curso nivel dedic
0,645
conhec curso disc ofert
0,751
conhec curso comp hab req
0,784
conhec curso mercado
0,394
vida acad boa comp para ti
0,341
0,515
renda
0,615
moradia sozinho
0,548
escola fundamental
0,723
escola medio
0,861
escola medio prof
-0,419
forma ingresso
0,636
tempo estudo
0,357
motivacao escolha curso
0,515
vida acad realizacao prof
0,735
vida acad concluir curso
0,739
vida acad n mudaria curso
0,726
status
-0,383
estado civil
0,904
tem filhos
0,786
moradia outros
0,905
curso rc
0,337 0,370
dist pra universidade
0,719
moradia familia
0,871
moradia amigos
-0,793
residindo zona urbana
residindo zona rural
afinidade ling cod tec
afinidade ciencias nat tec
sexo
curso dd

6

7

0,963
-0,963
0,462
-0,432
0,580
0,663
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Abstract. The popularization of the Internet has generated an early
integration of children and adolescents to this new technology, resulting in
more social exposure. Good number of attacks against children and
adolescents in social media are related to crimes of sexual nature. Usually the
criminal tries to know his victim before acting, that first contact is usually
made through message exchanges in virtual conversations. This project aims
to analyze messages exchanged in a certain social network, and classify them
according to its risk to children or adolescents. In the future, this project will
be a part of a bigger project, already developed, responsible for making a
behavioral analysis.
Resumo. A popularização da internet gerou uma inserção precoce de
crianças e adolescentes a essa nova tecnologia, acarretando em uma maior
exposição social. Boa parte de ataques contra crianças e adolescentes nas
mídias sociais estão relacionados a crimes de natureza sexual. Normalmente
o criminoso tenta conhecer sua vitima antes de tentar algo, esse primeiro
contato é feito geralmente através de trocas de mensagens em conversas
virtuais. Esse projeto tem como objetivo analisar mensagens trocadas em
determinada rede social, e classificálas de acordo com seu risco a criança ou
adolescente. No futuro, este projeto será uma parte de um projeto maior, já
desenvolvido, responsável por fazer uma analise comportamental.

1. Introdução
Atualmente a internet tem um papel muito importante na nossa sociedade. Desde uma
simples fonte de entretenimento a uma ferramenta fundamental por trás de um serviço
ou uma empresa. Com o tempo, as redes socais ganharam destaque na internet por
permitir uma nova forma de comunicação e interação social.
Algumas redes sociais trazem como uma funcionalidade incorporada a comunicação
instantânea, por exemplo via troca de mensagens de texto. Assim o usuário da rede
social possui não apenas um perfil, mas também um meio de se comunicar com outros
usuários.
A troca de mensagens entre dois usuários pode ocorrer em um ambiente publico, ou em

um ambiente privado. Geralmente as conversas em um ambiente privado tendem a ser
conversas sobre assuntos pessoais, onde os usuários participantes não desejam
compartilhar essas mensagens com outros usuários.
Crianças e adolescentes que nascem nessa nova era, são introduzidos cada vez mais
cedo a essa nova tecnologia e a essa nova maneira de se comunicar. Com isso os
mesmos tendem a ficar mais vulnerareis a ataques, de natureza sexual por exemplo, por
estarem mais expostas.
O artigo de Sérgio (2015) propõem um software para uma analise comportamental
sobre um determinado perfil para identificar automaticamente o nível de exposição de
crianças com base em sua interação. Porem a analise textual desenvolvida é muito
restrita e pouco eficaz. Este projeto tem como objetivo fazer uma analise textual mais
elaborada sobre as mensagens de perfis de crianças ou adolescentes de uma rede social
para determinar se o perfil examinado está sendo vitima de um predador sexual. No
futuro este projeto será um modulo do software previamente desenvolvido por Sérgio
(2015).

2. Objetivos
Uma das formas de verificar se uma criança ou adolescente esta sendo vitima de abuso
sexual, é através da verificação das mensagens trocadas entre o menor e outros usuários.
Devido a grande quantidade de mensagens que podem ser trocadas entre usuários, é
impraticável que haja uma verificação mensagens manualmente.
Como citado anteriormente existe uma ferramenta capaz de fazer uma analise
automática sobre o perfil de um usuário menor de idade em uma rede social e informar
o nível de exposição em que aquele usuário se encontra. Um dos módulos dessa
ferramenta é a analise textual através de mensagens enviadas ou recebidas pelo usuário.
Porem essa analise e demasiadamente simples.
Assim, o objetivo deste projeto é criar um processo automatizado de classificação de
mensagens com base no risco das mesmas serem de autoria de algum predador sexual,
servindo como um novo modulo de analise textual ao software anteriormente citado.
Deste modo todas as mensagens poderiam ser verificadas de maneira rápida e eficiente,
e possíveis mensagens classificadas como perigosas poderiam ser isoladas, para a
comprovação que o menor está sendo vitima de algum predador sexual.

3. A analise textual no software de Sérgio (2015)
O software desenvolvido por Sérgio (2015) faz uma espécie de analise textual para
determinar se determinada mensagem é considerada de risco ao usuário menor de idade.
Ou seja se determinada mensagem parte de um predador sexual. Porem essa analise é
feita simplesmente procurando por palavras de teor pejorativo e sexual ou conteúdos
não indicados para o menor, com uma lista de palavras prédefinidas, uma espécie de
“lista negra” de palavras.
O primeiro ponto em que essa verificação falha, é no caso em que as palavras usadas
nas mensagens tem um teor pejorativo e sexual porem não estão na lista de palavras que
não são permitidas. Isso pode acontecer caso o autor da lista falhe em listar

absolutamente todas as palavras que possuem teor pejorativo e sexual. É muito provável
que isso aconteça, pois algumas dessas palavras nem se quer se encontram em
dicionários, pois são palavras informais, que podem ser usadas em uma troca de
mensagens.
O segundo ponto em que há falha é em assumir que conversas entre a vitima menor de
idade e o predador sexual terá sempre palavras com teor pejorativo e sexual. O predador
não necessariamente precisa utilizar palavras para conseguir agir. Ele pode se passar por
alguém respeitoso e culto até que consiga seu objetivo, por exemplo marcar um
encontro com o menor. Uma possível mensagem recebida por um usuário menor de
idade pode ser: “Vamos nos encontrar hoje a noite”. É possível notar que essa
mensagem não possui nenhum tipo de palavra com teor pejorativo e sexual, porem é
uma mensagem de risco caso parta de algum adulto. Assim, em muitos casos a
classificação oferecida pelo software falha, deixando mensagens consideradas de risco
para o menor passarem desapercebidas.

4. Uma analise mais eficiente
O objetivo desse projeto é criar uma forma mais eficiente de analise de texto para o
software desenvolvido por Sérgio (2015). Para isso a técnica utilizada foi usar
algoritmos de classificação para determinar o risco das mensagens. De acordo com Tan,
Steinbach e Kumar (2005), os algoritmos de classificação são usados para delegar uma
tarefa de atribuição de objetos a uma das categorias prédefinidas.
Um algoritmo de classificação para mensagens é muito mais eficiente do que
simplesmente comparar se existe uma palavra tida como imprópria na mensagem. O
algoritmo é capaz de identificar padrões e classificar de forma mais consistente. Além
disso com um algoritmo de classificação é possível testálo e medir a acurácia do
modelo de classificação, que servirá para quantificar a eficiência da classificação.
O algoritmo utilizado neste projeto foi o Naive Bayes. Está escolha foi baseada devido a
utilização desse algoritmo em outros trabalhos semelhantes que obtiveram bons
resultados. Porem no futuro outros algoritmos serão testados e comparados buscando
obter o que ofereça melhor resultado.
Para executar o algoritmo é necessário definir previamente em quais categorias o
algoritmo irá classificar a entrada (as mensagens). Neste caso foi escolhido duas
categorias: “normal” e “perigosa”. Além disso é necessário também alimentar o
algoritmo com dados para criar e testar o modelo que irá fazer a classificação. As
próximas seções abordaram esses assuntos de forma mais aprofundada.
4.1. Coleta de dados
Para gerar o modelo responsável por classificar as mensagens é necessário possuir
dados para o treinamento do modelo, depois de treinado o modelo poderá classificar as
mensagens com base no que foi aprendido. Para que o modelo funcione de forma
satisfatória é necessário treinálo com dados de todas as categorias que o modelo será
capaz de classificar. Porem o treinamento é realizado com apenas 70% dos dados
coletados pois para medir a eficiência do modelo é necessário destinar os 30% restantes
para testar o modelo.

Neste caso, treinaremos o modelo com mensagens tidas como “perigosas” e mensagens
tidas como “normais”.
Para a coleta de mensagens “perigosas” foi utilizado o site: http://www.perverted
justice.com. Esse site conta com diversas conversas por troca de mensagens de texto
entre um pedófilo e um ativista que se passa por alguém menor de idade. Para a coleta
de mensagens tidas como “normais” foi utilizado o site: http://vircio.net. Esse site conta
com diversos históricos de conversas sobre variados temas.
4.2. Préprocessamento
Devido o site utilizado para a coleta de mensagens “perigosas” está totalmente em
inglês. Foi necessário fazer uma tradução das mensagens para o português.
As conversas mostram que geralmente as pessoas não costumam usar a norma culta da
linguagem para se comunicar através de mensagens de texto. Além disso, algumas
palavras não são relevantes para a classificação, bem como sufixos. Por isso, é
necessário um préprocessamento para padronizar as entradas substituindo gírias e
abreviações pela sua palavra correspondente na norma culta além de retirar sufixos e
palavras que não possuem relevância para a classificação.
4.3. Desafios
Os principais desafios enfrentados no desenvolvimento deste projeto foram encontrados
na etapa de coleta de dados. Um desafio já citado foi a tradução para português das
mensagens do site http://www.pervertedjustice.com. Infelizmente não existe uma base
de dados aberta em português para a coleta de mensagens de pedófilos, por isso essa
tradução foi necessária, reduzindo o tempo de coleta, pois as mensagens muitas vezes
continham gírias e abreviações em inglês, impossibilitando uma boa tradução
automática. Como esse site utilizava ativistas que se passavam por menores de idade, as
mensagens enviadas por esses ativistas não representam a realidade, portanto não foram
levadas em consideração na hora da coleta de dados.
Surpreendentemente encontrar base de dados de conversas “normais” é um desafio
bastante difícil. Normalmente essas conversas não são divulgadas, impossibilitando sua
utilização. Um desafio mais difícil ainda é encontrar base de dados conversas “normais”
entre menores e maiores de idade. A saída encontrada foi encontrar chats sobre temas
variados, onde geralmente participam adultos. Todas as mensagens “normais” utilizadas
para criação do modelo foram verificadas manualmente, para evitar adicionar uma
mensagem mal intencionada como normal. Como na classificação o que está sendo
avaliado é a mensagem enviada ao menor, é esperado que se essa mensagem não for
“perigosa”, se assemelhe as mensagens “normais” trocadas entre adultos nos chats.

5. Conclusão
Uma boa classificação está diretamente relacionada com uma boa base de dados para o
treinamento do modelo. Nos testes iniciais, foram utilizados a base o site perverted
justice.com como mensagens “perigosas” e algumas falas de filmes como conversas

normais. Nesse caso o modelo apresentou uma acurácia de aproximadamente 80% nos
testes, o que é considerado uma boa porcentagem.
Comparando com o sistema antigo, que simplesmente checava se o texto possuía
palavras de uma lista de palavras “proibidas”. O novo modo de classificar é muito mais
robusto e mais próximo da realidade.
O projeto segue agora para a construção de uma ferramenta para realizar o pré
processamento. Depois dessa etapa, novos testes serão realizados, utilizando as
mensagens coletadas do site http://vircio.net, deixando o modelo mais próximo da
realidade, melhorando assim sua capacidade de classificação.
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Abstract. This article talks how the strategys and pillars of cooperative learning can be applied to video games, focused on the most played game in the
world League of Legends. We will focus our analysis on a League of Legends
practicing group, which began in the first half of 2016, we will talk of its benefits for the university and for the development of its participants, and from the
group we get the results of applying the cooperative learning, the article will
also make an analysis of individual and social outcomes of the participants.
Resumo. Esse artigo irá abordar como as técnicas e os pilares de aprendizagem cooperativa podem ser aplicadas em jogos eletrônicos, focado no jogo mais
jogado do mundo League of Legends. Iremos focar nossa análise na célula de
aprendizagem cooperativa sobre League of Legends que teve ı́nı́cio no primeiro
semestre 2016, falaremos dos benefı́cios da mesma tanto para o campus como
para o desenvolvimento dos seus participantes, e a partir da célula obtemos os
resultados da aplicação da aprendizagem cooperativa em jogos nesse estilo, o
artigo também irá fazer uma análise dos resultados individuais e sociais dos
participantes dá célula.

1. Introdução
League of Legends é um jogo totalmente gratuito, ele foi desenvolvido pela empresa Riot
Games em 2009, atualmente com mais de 100 milhões de jogadores ativos ao mês[3],
sendo considerado o jogo mais jogado do mundo com mais de 1 bilhão de horas jogadas
no ano de 2012[4] e continuando nessa posição de destaque em 2015 segundo o aplicativo
de games Raptr [2]. O jogo é do estilo MOBA(Multiplayer Online Battle Arena) que
se constitui basicamente entre duelos de equipes de 5 jogadores em partidas no mesmo
mapa, as partidas são totalmente independentes, nenhuma partida interfere no resultado
de outra. No inı́cio do jogo, cada jogador tem de escolher 1 campeão dentre os 133
campeões existentes no jogo, fazendo com que o jogo seja mais dinâmico. Tendo em
vista a popularidade do jogo e a falta de células de aprendizagem cooperativas ligadas
ao lazer, no ano de 2016 teve inı́cio a célula sobre League of Legends, que utiliza as
técnicas e os pilares de aprendizagem cooperativa para amplificar e facilitar a absorção de
conteúdo pelos seus participantes.
Aprendizagem cooperativa é definida como um conjunto de técnicas de ensino
em que os alunos trabalham em pequenos grupos e se ajudam mutualmente, discutindo a
resolução de problemas e facilitando a compreensão do conteúdo. Todas as atividades são
estruturadas pelo orientador que acompanha e estabelece os comportamentos esperados

dos participantes no desenvolvimento da célula. Essa estratégia permite aos integrantes
interagirem com os colegas e com o articulador, possibilita também o ganho de autonomia
e de responsabilidade para tomar decisões no desenvolver das atividades em sala, criando
assim um ambiente que gera confiança entre os envolvidos.

2. Metodologia
O campus possui muitas células de diversificados assuntos, entretanto a maioria é voltada
para o estudo de alguma disciplina ou de alguma lı́ngua, sendo assim, a célula de League
of Legends é importante pois sai um pouco desse padrão. O League of Legends, além
de ser o jogo de PC mais popular do mundo, também traz inúmeros benefı́cios para as
pessoas que o praticam, estimulando o raciocı́nio lógico e a capacidade de cálculo, desenvolvendo a tomada de decisões, melhorando seus reflexos, melhorando a coordenação
motora[5] e por ele ser estudado tendo como base a aprendizagem cooperativa, a célula
também ensina como trabalhar em equipe, poder se comunicar melhor com as pessoas,
transmitir os conhecimentos para os outros, ensinando o respeito com o adversário e os
outros membros da célula, contribuindo para melhorar as relações interpessoais dos seus
participantes, que são qualidades importantes para a formação profissional.
Visando esses benefı́cios do jogo e os benefı́cios da aprendizagem cooperativa,
iremos interligar momentos especı́ficos do jogo e da célula com os pilares da aprendizagem cooperativa que são eles: Interação face a face, Interdependência Positiva, Responsabilidade Individual, Habilidades Sociais e Processamento de Grupo, a fim de demonstrar
que a utilização das técnicas para o estudo e prática dos conteúdos do League of Legends
consegue ser vantajosa.
2.1. Interação Face a Face
Interação Face a Face acontece num contexto de co-presença; os participantes estão imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de espaço e de tempo.
Durante os encontros, esse pilar fortalecia o entrosamento da equipe principalmente no
pré-jogo, pois cada membro da equipe tinha que citar sua opinião na composição do jogo
e como eles iriam se comportar, além de que durante todo o jogo os jogadores estavam
próximos um dos outros, aumentando o envolvimento do grupo. Dessa forma, a interação
acontecia antes, durante e depois das partidas.
2.2. Interdependência Positiva
A interdependência positiva caracteriza-se por um sentido de dependência mútua que se
cria entre os alunos da célula e que pode conseguir-se através da implementação de estratégias especı́ficas de realização, onde se incluem a divisão de tarefas de diferenciação
de papéis. Durante os encontros da célula de League of Legends, a interdependência positiva acontecia fortemente no estudo dos itens e dos personagens do jogo, como o jogo é
muito dinâmico, durante os encontros eram distribuı́dos para com que cada participantes
da célula apresentassem uma certa quantidade de campeões, que são os personagens que
podem ser jogados dentro do jogo, e itens do jogo, facilitando o aprendizado sobre todas
as funcionalidades dos itens do jogo e o que cada campeão era capaz de fazer com suas habilidades. Essa atividade fez com que os participantes aprendessem a jogar contra certos
campeões do jogo e também fez com que eles aprendessem a escolher os itens corretamente. Para ganhar uma partida é necessário que todos do grupo entendam a importância

de cada papel desempenhado tanto na célula como no jogo, cada membro precisa sentir a
aceitação e apoio dos outros.
2.3. Responsabilidade Individual
A responsabilidade individual implica que cada estudante da célula seja avaliado e que a
célula saiba que a sua avaliação é o resultado dessas avaliações individuais. Como o jogo
é um duelo entre duas equipes de 5 jogadores e cada jogador da equipe tem o seu papel
especifico na partida, eles tem suas responsabilidades individuais e para que a equipe
obtenha êxito é necessário que cada jogador faça o seu papel de forma eficaz. Durante os
encontros foi notado que em algumas partidas em que apenas 1 jogador dos 5 não cumpriu
suas tarefas e não realizou um trabalho eficiente, ele acabou prejudicando toda a equipe,
levando o time a derrota.
2.4. Habilidades Sociais
O quarto pilar consiste em ensinar aos estudantes algumas competências sociais e grupais.
Os estudantes, tal como necessitam de aprender os conteúdos acadêmicos, também necessitam de aprender as competências sociais necessárias para funcionar como parte de uma
célula cooperativa. Pujolás[1] considera que para que cada educando seja responsável
pela tarefa que lhe foi atribuı́da deve utilizar e desenvolver corretamente um conjunto de
competências sociais. Essas competências foram atingidas durante o processo da célula, o
diálogo entre os participantes era sempre muito aberto e todos participavam ativamente da
célula. Assim, os participantes desenvolvem as habilidades de respeito, paciência, afinal o
estresse não traz benefı́cio para nenhuma equipe, além disso eles aprendem a lidar melhor
com a pressão e cobrança, adquirindo a responsabilidade necessária para desempenhar o
papel que lhe foi atribuı́do.
2.5. Processamento de Grupo
Por fim, temos o processamento de grupo é preciso se identificar meios de melhorar os
processos que os membros de um grupo usam para maximizar seu próprio aprendizado e
o aprendizado mútuo. Ao final de cada partida, a equipe precisa conversar para debater
quais foram os pontos fortes e fracos, para continuar fazendo o que deu certo e melhorar
o que não foi bom o suficiente. Essa parte é fundamental para avaliar se cada membro do
grupo realizou as tarefas que lhe foram dadas, teve responsabilidade individual e ajudou
os outros membros da equipe quando necessitaram. Durante os encontros, as equipes
fortaleciam muito esses detalhes, haviam dinâmicas na célula para no final de cada partida
os membros iniciarem um debate para descobrir onde foram os principais erros e acertos
do jogo.

3. Resultados
A ideia de aplicar aprendizagem cooperativa em Games foi um grande sucesso, uma prova
disso foi a célula de League of Legends ter sido bem sucedida, pois os encontros sempre tiveram uma boa participação dos alunos, tendo em média 20 participantes nos 12
encontros que foram realizados no primeiro semestre. Ao fim do semestre, os participantes aprenderam os pilares, entendendo a importância da aprendizagem cooperativa
como forma de aumentar a performance tanto individual como do grupo. A partir dos
processamentos de grupo pudemos notar que a aplicação das técnicas de aprendizagem

Tabela 1. Comparação de Elo

Elo no primeiro encontro
Jogador 1 Diamante1
Jogador 2 Platina5
Jogador 3 Bronze3
Jogador 4 Bronze1
Jogador 5 Bronze1
Jogador 6 Bronze3
Jogador 7 Bronze3
Jogador 8 Ouro1
Jogador 9 Sem ranque
Jogador 10 Platina4

Elo no último encontro
Desafiante
Platina1
Bronze3
Prata4
Prata4
Bronze1
Bronze3
Platina3
Ouro5
Diamante5

cooperativa criava um ambiente mais dinâmico, onde havia maior envolvimento dos participantes. Foi observado uma melhora na jogabilidade dos participantes, como pode ser
visto logo abaixo na tabela 1.
Em League of Legends, os jogadores são “Rankeados” de acordo com suas habilidades através do chamado ELO, cada jogador joga 10 partidas para calibrar o seu ELO
e então eles recebem um Tier e uma Divisão. Os tiers são divididos em Bronze, Prata,
Ouro, Platina, Diamante, Master e Desafiante, do menor para o maior, e cada tier tem 5
divisões, sendo a 5 a mais baixa e a 1 a mais alta. Na tabela podemos ver que a maioria
dos membros conseguiram demonstrar uma melhora no seu desempenho uma resposta
direta na responsabilidade individual de cada um.
Um outro resultado da célula foi o torneio que ocorreu em Julho que foi promovido
pela mesma, teve uma grande atratividade de público, tendo 11 equipes com 5 jogadores
titulares e 2 reservas cada. O torneio foi bastante competitivo e além dos jogadores cadastrados chegou a ter sessenta telespectadores presentes em uma sala reservada para assistir
aos jogos. Esse fato demonstra que o interesse dos alunos sobre novos aprendizados fica
mais fácil quando se é aplicado em jogos de grande popularidade ou de hobbys.
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Abstract. This paper intends to identify pillars of Cooperative Learning in the
methodological proposal of the Visual Communication II course taught by
professor João Vilnei. From the Program of studies presented for the course
and students’interests as Digital design students, they took the role of the
professor and were given the autonomy of the educator. As a whole, the class
set the schedule of activities and defined topics to study this semester. The
presentation of contents during the classes was responsibility to everyone just
as the evaluation of students was as well.The experience was to many students
a first with a new form of organization of the classroom and it brought
students closer to both relevant contents to their formation and to one
another.
Resumo. Este artigo pretende identificar os pilares da Aprendizagem
Cooperativa na metodologia da disciplina Comunicação visual II, do curso
Design digital, a qual foi ministrada pelo professor João Vilnei. A partir da
ementa estabelecida para a disciplina e de seus interesses enquanto
estudantes de Design, os alunos assumiram o papel de professor e a eles foi
dada a mesma autonomia do educador. Junta, a classe montou o cronograma
de atividades e definiu quais assuntos estudar neste semestre. A apresentação
dos conteúdos durante as aulas coube a todos, assim como também a
avaliação da turma. A experiência foi, para muitos, um primeiro encontro
com uma nova forma de organização da sala de aula e aproximou os alunos
tanto de temas relevantes para sua formação, quanto uns dos outros.

1. Introdução
A Aprendizagem Cooperativa, AC, é uma metodologia que tem como objetivo integrar
pessoas em um trabalho grupal, porém, de modo que não percam a individualidade.
Na sala de aula, ainda é muito comum que o trabalho em equipe seja estimulado de
forma incorreta, reunindo alunos em uma mesma tarefa, mas permitindo que cada um
trabalhe individualmente. Ou até mesmo que um ou outro indivíduo se encarregue da
maior parte da atividade e o restante do trabalho não seja dividido igualmente. Quando
isso ocorre, obtém-se um resultado indesejado, feito apenas do encaixe de ideias
diferentes e não de sua síntese, impedindo um processo dialético.
Na AC, a contribuição de cada participante é fundamental para a construção coletiva de
um novo conhecimento. Essa metodologia foi aplicada no planejamento da disciplina
Comunicação visual II, ofertada no semestre 2016.2 para o curso Design digital, pelo
professor João Vilnei. Este artigo pretende documentar e analisar os aspectos positivos e
negativos dessa experiência.

2. Aprendizagem Cooperativa na sala de aula
No início da disciplina, o professor João esclareceu para a turma que seu papel como
educador consiste em nos acompanhar e auxiliar na descoberta do conhecimento.
Portanto, ao contrário do que vemos em muitas salas de aula, nessa cadeira não haveria
um ditador do saber, que age como fonte de sapiência, mas um articulador mais
experiente com quem trocamos informações e que também aprende conosco.
A fim de impulsionar a autonomia dos alunos, o professor propôs para a turma que,
respeitando a ementa estabelecida para a disciplina, selecionasse os conteúdos e
materiais de nosso interesse para estudarmos em sala de aula. Assim, nós recebemos
alguns cartões e neles escrevemos sugestões de temas. Uma vez preenchidos, juntamos
todos no centro da sala, organizados por categoria. Então, discutimos sobre cada
sugestão, considerando sua importância com base nas exigências de conhecimento do
mercado, na relação com outras disciplinas e também com outras áreas do design. Após
entrarmos em um consenso, montamos nosso cronograma de aulas, marcando inclusive
as avaliações.
Seguimos tomando as decisões em conjunto e assim concordamos que para as aulas,
todos poderiam trazer conteúdos. Mais do que isso, qualquer um, aluno ou professor,
poderia apresentar esse conteúdo para o restante da classe, de modo que o som
produzido em nossas aulas fosse heterogêneo, formado por diferentes vozes. No entanto,
não era de obrigatoriedade que se participasse. Essa era uma escolha pessoal e com isso
se pretendia respeitar a individualidade de cada um.
De acordo com os criadores da base teórica atual da Aprendizagem Cooperativa,
Johnson & Johnson (1998, p. 92), muitos professores dão as notas na base da curva de
gauss por exigência das faculdades. Essa distribuição normal das notas exige que os
alunos entrem em competição entre si e sofram severas consequências em sua vida
acadêmica.
O método avaliativo foi a decisão que levou mais tempo para ser definida na disciplina.
Após uma longa discussão, sustentada em grande parte pela insegurança dos alunos
perante o julgamento uns dos outros e, sobretudo pelo medo de se desprender do
formato padrão de avaliação ao qual somos submetidos há muitos anos, conseguimos
finalmente decidir um método de verificação justo e coerente com os valores que
buscamos empregar na disciplina. Haveria a nota dada pelo professor para os nossos
trabalhos, mas haveria também outra nota, dada por cada um dos nossos colegas. E, por
fim, uma terceira nota, esta dada por nós mesmos. Concluímos que precisamos da
análise do professor porque sua experiência na área é significativa, mas também que
todos ali, que acompanharam nosso percurso, nosso desempenho e nossa progressão,
todos ali, que dividiram conosco conhecimentos e dúvidas, todos tinham uma opinião de
grande importância para nós. Finalmente, inferimos que aprender a se auto avaliar é
fundamental para saber o valor do nosso trabalho. Três notas então.
Ao final dos encontros, a turma refletia sobre o rendimento da aula. A qual comumente
se tratava de um debate onde se podia discutir qualquer ideia levantada pelos
participantes.
Ainda em relação às aulas, o modo como ficavam dispostas as cadeiras mudava
constantemente. Isso se dava para que o professor não ocupasse a posição à frente da
classe. Ele sentava entre os alunos. Certo dia, quando o assunto era Design de moda,
formamos uma passarela na sala entre as carteiras em diagonal.
Todas essas escolhas feitas pela turma de Comunicação visual II partiram de um
objetivo: levar em consideração a realidade do estudante para, a partir dela, construir o
aprendizado.

“A aprendizagem Cooperativa é também pouco usada porque muitos alunos não
entendem como trabalhar cooperativamente com os outros. A cultura
predominante e o sistema de recompensas de nossa sociedade (e de nossas
faculdades) são orientados no sentido do trabalho competitivo e individualista;
os alunos das escolas vieram de um sistema em que se enfatizam as
classificações, e são frutos de professores exigentes na avaliação de alunos na
base dos referenciais de normalidade.”
(Johnson & Johnson 1998, p. 92)
Essa dificuldade de se libertar de um modelo padrão de educação abordada acima pelos
autores foi bastante visível na disciplina. Os alunos muitas vezes declararam sentirem-se
sem foco nas aulas por não ter mais o professor como figura de autoridade. Em outras
situações, a classe demonstrou estar confusa com a importância ou veracidade de
alguma informação apresentada por outro estudante, ainda que verdadeira, simplesmente
pelo fato de este não ser um professor. Isso se justifica pela insegurança de aceitar um
novo modelo de estudo, pois seus novos padrões entram em choque com o modo
tradicional de aulas na faculdade.

3. Metodologia
Sou aluna da disciplina e para fazer este trabalho conversei com meus colegas de classe,
como também com o professor João Vilnei e, a partir da minha experiência com
Aprendizagem Cooperativa adquirida no PACCE, pude identificar elementos da AC no
modelo de nossas aulas.
Segundo Johnson and Johnson (2008) a AC pode ser definida como sendo uma forma
estruturada de trabalho em grupo em que estudantes buscam objetivos em comum
enquanto são avaliados individualmente e para seu real acontecimento é necessário
garantir a ocorrência dos cinco elementos-chave que diferenciam a Aprendizagem
Cooperativa de um simples trabalho em grupo e a dão suporte. Esses elementos são
considerados os pilares da AC. De acordo com Johnson et al. (1991), são eles:
Interdependência positiva: sentido de dependência mútua, onde o sucesso de cada
aluno depende do sucesso do grupo;
Responsabilidade individual: compromisso individual, cada membro alcança seus
objetivos individuais, assim como os objetivos do grupo;
Interação face-a-face: cada aluno deve estar frente a frente com os outros e assim, os
diferentes estudantes se encorajem e facilitem os esforços de cada um de modo a
alcançarem os objetivos/metas do grupo;
Habilidades sociais: os estudantes devem aprender algumas competências sociais e
grupais, que vão além de simplesmente aprender os conteúdos acadêmicos, mas também
aprender habilidades sociais, tais como: liderança, tomada de decisões e resolução de
conflitos;
Processamento de grupo: os participantes do grupo analisam em que medida os
objetivos do grupo estão sendo alcançados, tendo em conta as regras definidas. Além de
determinar quais as atitudes positivas e negativas e quais as condutas que o grupo deve
manter ou modificar.
Identifiquei a presença de todos eles na disciplina, que foram abordados da seguinte
forma:
A Interdependência positiva consistiu em dividir os alunos em equipes onde eles
escolhiam temas para pesquisar. Depois, de modo criativo e original, os participantes do

grupo apresentavam para o restante da turma o resultado de seu estudo. Apesar da
atividade contar com o esforço individual dos membros, a avaliação era coletiva.
Para trabalhar a responsabilidade individual, ao final de cada aula, o professor
perguntava aos alunos quem seria responsável por trazer material para ser apresentado
no encontro seguinte. Na próxima aula, seria responsabilidade desse aluno levar e
dividir seus conhecimentos com os demais.
A organização das cadeiras permitia que os alunos sempre estivessem uns de frente para
os outros durante as aulas e assim a interação face-a-face era aplicada.
A fim de desenvolver as habilidades sociais, as aulas apresentavam formato de debates e
permitiam abertura para sugestões de temáticas para serem discutidas, fazendo com que
os alunos interagissem entre si.
o início e no final das aulas, a classe realizava o processamento de grupo, fazendo uma
análise entre a ligação dos assuntos abordados nos encontros e refletiam sobre o
trabalho.

5. Resultados
A partir de uma análise feita sobre o desenvolvimento da disciplina, obteve-se o
seguinte resultado.
Os alunos de Comunicação visual II apresentaram assiduidade alta nas aulas. Além
disso, para assistir a aula desde o início, o qual era reservado para assuntos que não
estavam no cronograma, o índice de atrasos diminuiu bastante, quando comparado às
disciplinas anteriores ministradas pelo mesmo professor.
Novos assuntos foram discutidos em sala de aula pelos estudantes, que por sua vez
declararam ter adquirido uma maior autonomia enquanto membros responsáveis pela
construção do cronograma de estudos.
Os exercícios concebidos ao decorrer das aulas demonstraram maior liberdade e
dedicação, apresentando resultados inovadores e criativos.
Quanto à participação dos alunos, não houve aumento quantitativo considerável.
Normalmente, quem se envolvia nos debates eram as mesmas pessoas que participavam
das aulas anteriormente. No entanto, a qualidade melhorou, uma vez que as discussões
saíram da camada superficial, tornando-se mais consistentes e proveitosas. Porém, após
algumas aulas, a participação dos alunos diminuiu, tendo o professor muitas vezes que
tomar as rédeas da condução da disciplina.

6. Conclusão
A Aprendizagem Cooperativa torna o aluno alguém responsável pelo aprendizado e
exercita muitas competências individuais que o sistema de ensino atual desconsidera.
Através dela é possível se aplicar o trabalho em equipe de uma forma concreta e eficaz,
gerando conquistas coletivas, mas valorizando também o esforço individual.
Por não estarem familiarizados com a Aprendizagem Cooperativa, boa parte dos alunos
da disciplina apresentaram certa resistência quanto a se envolver inteiramente com a
metodologia. Por isso, eles não consideraram o rendimento completamente satisfatório.
Porém, muitos aspectos positivos foram revelados com a aplicação desses métodos,
citados na metodologia.
Concluo com esta pesquisa que a Aprendizagem Cooperativa tem potencial criador e
modificador, e que, para que os alunos se sintam à vontade com esse processo
metodológico, precisa ser aplicada mais vezes pelos professores.
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Abstract. This analysis seeks to present to the public, specifically the academic
community at UFC campus in Quixadá, green IT policy and the habits of the
green citizen, check the benefits that fiber can bring in relation to copper
cable, and analyze ratio of fiber to green IT approach and green citizen habits
according to their contributions to the environment in search of sustainability.
Resumo. Esta analise busca apresentar ao público, mais precisamente a
comunidade acadêmica no campus da UFC em Quixadá, a política de TI
verde e os hábitos do cidadão verde, verificar os benefícios que a fibra óptica
pode trazer em relação ao cabo de cobre, e analisar a relação da fibra óptica
com abordagem de TI verde e dos hábitos do cidadão verde de acordo com
suas contribuições para o meio ambiente em busca de sustentabilidade.

1. Introdução
Na atualidade, o conceito de sustentabilidade vem crescendo e ganhando um olhar mais
cuidadoso, notando-se que nosso planeta não tem recursos inesgotáveis e condições
climáticas que se adaptem ao ser humano. Com essa preocupação, estão sendo tomadas
providências entre empresas e órgãos ambientais para que mudanças aconteçam nas
empresas e em cada um de nós, tanto no trabalho quanto no dia a dia[PONIATWOSKI,
2010].
TI verde (green IT) é uma política que procura, por práticas e tecnologias,
amenizar os impactos ambientais causados pelo homem. Exemplos destes impactos são
os elevados níveis de carbono na atmosfera, e o alto consumo de energia elétrica. A TI
verde é mais utilizada por empresas que querem reduzir gastos e diminuir o seu nível de
poluição [BAROUDI, HILL, REINHOLD, SENXIAN, 2009], o que não descarta
considerá-la também no dia a dia pessoal e doméstico.
No cenário de redes de computadores atualmente, um tema de debate recorrente
é a escolha da tecnologia de enlace, frequentemente mais ligado a questões
exclusivamente de qualidade de conexão ou de custos, mas que também se relaciona a
questões de TI Verde. Existem duas opções mais utilizadas de enlace para a conexão de
um local, fio de cobre (par trançado) e fibra óptica. Nesta pesquisa iremos analisar qual
das duas opções de enlace se encaixa melhor com as abordagens de TI verde
identificadas na literatura.

2 Fundamentação Téorica
2.1 Tecnologias de conexão (Enlaces Físicos)
Enlace físico é o meio por onde se propagam os dados na rede, ou seja, é a tecnologia
que interliga os equipamentos de rede [TORRES,2015]. Neste trabalho, como citado no
inicio abordaremos duas dessas tecnologias: fio de cobre (par-trançado) e fibra óptica.
O fio de cobre usado em redes, mais conhecido como cabo de par trançado, é um
cabo que consiste em 4 pares de fios entrelaçados , que utilizam eletricidade como meio
de condução[TORRES,2015]. Os tipos de cabos de par trançado são:


UTP ( Unshielded Twisted Pair - Par trançado sem blindagem). Este é sem
duvida o cabo mais utilizado em redes de computadores, pois é de fácil
manuseio, instalação e permite maiores taxas de transmissão em relação aos
cabos coaxiais [TORRES, 2015];



STP (Shielded Twisted Pair - Par trançado com blindagem). O cabo blindado
STP é muito pouco utilizado sendo
basicamente necessários em ambientes
com grande nível de interferência eletromagnética. Podem ser encontrados com
blindagem simples ou com blindagem par a par [TORRES, 2015].

Fibras ópticas são fios longos e finos de vidro muito puro, com o diâmetro
aproximado de um fio de cabelo humano, dispostas em feixes chamados cabos ópticos e
usadas para transmitir sinais de luz ao longo de grandes distâncias [WIRTH, 2002].
Existem dois tipos de fibras ópticas:
Fibras Monomodo: As fibras monomodo são adequadas para grandes
distâncias, embora necessitem de conectores de maior precisão e dispositivos de alto
custo. Nas fibras monomodo, a luz só tem uma maneira de propagação, ou seja, a luz
percorre interior do núcleo por apenas um caminho [GOMES, 2015].
Fibras Multimodo: As fibras multimodo possuem o núcleo maior do que as
fibras monomodo, assim a luz tem vários modos de propagação, ou seja, a luz percorre o
interior do cabo de fibra óptica por diversos caminhos. Esse tipo de fibra é utilizado
normalmente em curtas distâncias [GOMES, 2015],
Esse meio físico, por utilizar da luz para transmitir, só utiliza a energia para a
alimentação dos equipamentos ópticos e, portanto, tem baixo consumo de energia.
Atualmente os cabos de cobre estão sendo substituídos pela fibra óptica que é
uma das tecnologias que ajudam no crescimento da TI. Os principais motivos da
substituição são:


Tem maior capacidade para transportar informações;



A matéria prima para sua fabricação, a sílica, é muito mais abundante que os
metais;



Não sofrem com as interferências elétricas nem magnéticas, além de dificultar
um possível grampeamento;



A comunicação é mais confiável, pois são imunes a falhas;



Ao contrário dos fios metálicos, os fios de vidro não enferrujam e não oxidam;



Menor consumo elétrico;



Redução na compra de amplificadores de sinais.

Deve-se dar preferência a sistemas com cabos de fibra ótica em ambientes com
agressivos ruídos eletromagnéticos, pois estas são imune a qualquer tipo de ruído
eletromagnético, ou quando se desejam grandes distâncias ou altas velocidades de
transmissão. Pelo menos pelas questões de menor consumo de energia elétrica já se
observa que a fibra óptica colabora com a política da TI verde.
2.2 TI verde
A TI verde está relacionada a políticas de utilização da tecnologia no dia a dia das
pessoas e das empresas, buscando reduzir o impacto ambiental causado por essas
tecnologias; “considera o ciclo de vida da mesma, que engloba o processo de
desenvolvimento, produção, venda e compra, uso e descarte ou sua doação”. [GUINÉE,
HEIJUNGS, et al., 2011].
Na literatura encontrada sobre o assunto foram identificadas duas abordagens
sobre TI verde: níveis de TI verde e hábitos do cidadão verde. Na primeira, a TI verde é
classificada em três níveis, e dependendo da ação realizada ela pode estar em um ou
mais níveis. Os três níveis são: [GARCIA, ALMEIDA, SILVA, FERREIRA,
KOMATSU, RIBEIRO, SILVA, 2009]


TI verde de incrementação tática – implementa táticas simples de redução de
consumo de energia elétrica. Ex: utilização de lâmpadas de led.



TI estratégico – consiste em desenvolver possíveis meios de produção de bens
e serviços de forma ecológica. Ex: criação de uma infra-estrutura na rede óptica.



Deep IT – nível considerado quando há intervenções mais amplas do que as
anteriores, tipicamente visando um desempenho máximo de um parque
tecnológico com menor custo elétrico possível. Ex: Google, que pratica ações
desde o planejamento de seu data center à locomoção dos funcionários em
veículos híbridos e consumo de energia alternativo, como o solar.

A segunda abordagem, de hábitos do cidadão verde, defende que, mesmo sendo mais
utilizada pelas empresas, a TI verde também tem suas medidas para serem cobradas
individualmente; cada pessoa pode verificar ou começar a ter atitudes simples que
podem causar benefícios grandiosos ao meio ambiente. Segue uma lista de hábitos do
cidadão verde [DIONEIA, 2015. MARRONI, 2014];

Compra verde: conscientizar e analisar os requisitos técnicos dos produtos na hora da
compra, verificando se este produto atende as suas necessidades, mas priorizando se o
produto contribui para a preservação do meio ambiente;
Ciclo de vida do produto: verificar o tempo que o produto pode levar para dar defeito,
quanto mais tempo durar o produto, menos lixo é gerado;
Selo verde: identificar se o produto possui o selo verde ou não, que representam
certificações para sustentabilidade;
Redução de energia: reduzir seus gastos com energia usando, por exemplo, modo
hibernar no computador e reduzir o brilho de tela;
Redução do uso do papel: reduzir o gasto com folhas e buscar utilizar softwares para
gerenciamento de documentos, mensagens e/ou textos virtuais;
Mudança de hábitos de impressão: evitar impressões desnecessárias, descartar
impressoras que não imprimem frente e verso, conscientizar as pessoas dos problemas
causados pelo mau hábito de impressão.
Seguindo esses hábitos os cidadãos estarão cumprindo com a sua parte para
diminuirmos os níveis de poluição dos avanços tecnológicos em busca de um
desenvolvimento sustentável. Observa-se que, apesar da literatura apontar estes hábitos
mais relacionados ao cidadão, pode-se interpretar cidadãos no aspecto de sua vida
pessoal, como em seus hábitos de comportamento na empresa em que atuam.

3. Analise da fibra óptica no contexto da TI verde
Nesta seção são analisados os conceitos apresentados sobre as tecnologias de enlace
físico e TI verde, visando identificar as contribuições da fibra óptica para a TI verde.
Inicialmente, foi verificada a abordagem de níveis da TI verde:


TI verde de incrementação tática, a substituição de par-trançado por fibra
óptica é uma tática às vezes simples para a redução de energia com estrutura de
rede local;



TI estratégico, a fibra óptica é um meio de produzir serviço (transmissão de
dados) de forma mais ecológica do que o par trançado, já que o meio utilizado é
a luz ao invés de sinais elétricos;



Deep IT, a atual mudança do fio de cobre para a fibra óptica no cenário de redes
de computadores, reduz mundialmente a utilização da energia elétrica.

Pelo que foi verificado acima, entende-se que fibra óptica atende iniciativas em
todos os níveis da TI verde, melhor do que o par trançado. Considerando este resultado
da análise dos níveis da TI verde, foi verificado em seguida como a fibra óptica se
relaciona com os hábitos do cidadão verde.


Compra verde, suas especificações como produto lhe qualificam como um
produto que atende a necessidade de conexão da maioria dos usuários,
descartando apenas aqueles onde a fibra óptica ainda não alcança.



Ciclo de vida do produto, atualmente os elementos ópticos tem vida útil
estimada de 20 a 30 anos, bem superior ao fio de cobre que é estimado em 10
anos pelo cabeamento estruturado.



Selo verde, não foram encontradas informações sobre selo verde para fibra
óptica.



Redução de energia, a fibra utiliza a luz como sinal de transmissão, e todos os
elementos de rede são ópticos, somente necessitando de energia para a
alimentação deles, ao contrario do fio de cobre que utiliza energia para
alimentação de equipamentos e para transmissão de dados.



Redução do uso do papel e mudança de hábitos de impressão, não se aplicam
ao estudo de fibra óptica.

Após a verificação dos dados, conclui-se que a fibra óptica está mais alinhada
com os princípios da TI verde do que o fio de cobre. Sendo assim sugere-se a utilização
da fibra óptica como forma de promover o desenvolvimento sustentável, principalmente
porque utiliza menos energia, que é necessária apenas para a alimentação dos
equipamentos ópticos e não para a transmissão de dados, além disso o sinal de luz da
fibra óptica sofre menos atenuação do que o sinal elétrico do par trançado reduzindo o
número de amplificadores de sinal utilizados pela rede de transmissão de dados.
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Abstract. Information security problems are increasingly common inside
companies and organizations. Usually, these problems are caused by security
attacks. This paper describes the concepts related to a specific and very easy
to be performed attack type: MITM based on ARP spoofing. The objective of
this paper is to list the main tools related to this type of attack and
demonstrate the procedure of an ARP spoofing attack.
Resumo. Problemas em segurança da informação são cada vez mais comuns
dentro de empresas e organizações. Geralmente, esses problemas são
causados por ataques à segurança. Este artigo descreve os conceitos
relacionados a um tipo específico de ataque e bastante fácil de ser executado:
MITM baseado em ARP spoofing. O objetivo deste trabalho é listar as
principais ferramentas relacionados a este tipo de ataque e demonstrar o
funcionamento de um ataque ARP spoofing.

1. Introdução
Nos últimos anos, organizações têm se preocupado cada vez mais com a segurança de
seus dados. Entre os anos de 2013 e 2014, o número de incidentes reportados por
empresas brasileiras quase triplicou [CERT.BR, 2016]. Muitas vezes esses incidentes
são causados por usuários maliciosos, que realizam ataques aos sistemas
computacionais. Atualmente, não é necessário ter um conhecimento técnico elevado
para realizar tais ataques. Tem-se notado a diminuição do conhecimento necessário para
realizar ataques cada vez mais sofisticados [HAHN; GUILLEN; ANDERSON, 2006] e
isso se dá devido à ampla disponibilidade de uma grande variedade de ferramentas de
fácil utilização, fazendo com que usuários comuns tenham acesso a essas ferramentas e
consigam utilizá-las sem dificuldade. O acesso pode não ser apenas a ferramentas, mas
também a Sistemas Operacionais (SOs) inteiros, que já possuem um conjunto pré
instalado de ferramentas voltadas para ataques, como por exemplo Kali Linux, Parrot
Security OS, e BlackArch. A maioria dessas ferramentas é software livre e de código
aberto, o que legitima a ampla disponibilidade das mesmas.
Um dos tipos de ataques mais conhecidos e que pode ser facilmente executado
por usuários com um conhecimento mínimo no assunto, é o ataque Man in the Middle
(MITM), em que um usuário malicioso se coloca no meio da comunicação entre dois ou
mais hosts [CONTI; DRAGONI; LESYK, 2016], justificando o seu nome. Diversas
ferramentas de fácil uso permitem a realização desse ataque, entretanto, o mesmo ainda
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pode ser alcançado por meio de técnicas mais sofisticadas. Uma das técnicas mais
simples para realizar este ataque,  é a técnica de MITM baseado em ARP spoofing, na
qual um usuário malicioso faz proveito de uma falha de autenticação no protocolo ARP
(Address Resolution Protocol) [ABAD; BONILLA, 2007], para se passar por outro host
em uma rede local. Em um ambiente acadêmico de Tecnologia da Informação (TI) ,
após serem ensinadas essas técnicas de ataque ao protocolo ARP para os alunos,
notou-se o aumento na ocorrência dos ataques [TRABELSI, 2011]. Isso demonstra que
o número de ocorrências tende a crescer proporcionalmente ao conhecimento dos
usuários, o que pode ser um problema em escolas, faculdades e universidades voltadas
para a área de TI. Este trabalho tem como objetivo apresentar o funcionamento desse
tipo de ataque e listar as principais ferramentas de ataque e detecção de ataque ARP
spoofing.

2. Conceito de ARP spoofing


De acordo com Shirey (2013), ataque é uma investida à segurança de um sistema, no
sentido de método ou técnica, deliberada para evadir serviços de segurança e violar a
política de segurança no sistema. Man in the Middle, em redes de computadores, é um
tipo de ataque em que um terceiro malicioso toma controle secretamente do canal de
comunicação entre dois ou mais nós, podendo interceptar os dados que se destinam ou
remetem à vítima, sem que essa esteja ciente de que o ataque está acontecendo.
Para um entendimento da expressão ARP spoofing, podemos dividi-la em duas
partes. A primeira refere-se ao protocolo ARP [PLUMMER, 1982], que é um protocolo
de redes de computadores que tem como função mapear endereços IP da rede local para
endereços MAC, fazendo uma tradução entre a camada de rede e a camada física do
modelo TCP/IP, sendo considerado um protocolo intermediário que atua nas duas
camadas. Cada nó da rede guarda em memória RAM uma tabela ARP e essa tabela
contém entradas que associam os endereços MAC a endereços IP. Quando um host quer
se comunicar com outro na mesma rede local, ele envia em broadcast um pacote ARP
Request para todos os hosts dentro da rede. Apenas o host requisitado responde com um
pacote ARP Reply informando o seu endereço MAC, que é guardado na tabela ARP do
requisitante. Assim, da próxima vez que esses hosts quiserem se comunicar, não será
 mais necessário o envio de pacotes ARP Request em broadcast, acelerando a
comunicação.



Spoofing é um termo que significa “enganar” ou “imitar” algo ou alguém.
Seguindo essa linha, ARP spoofing é um tipo de ataque MITM em que o atacante finge
ser outro nó, enviando um falso pacote ARP Reply, modificando a tabela ARP da vítima
e associando-se ao endereço MAC da mesma. Ele pode ocorrer de três maneiras:
enganando o gateway, enganando um host da rede ou enganando ambos.
A Figura 1 ilustra o exemplo da situação das tabelas ARP antes da ocorrência de
um ataque. Cada tabela ARP tem entradas de endereços IP mapeado para os respectivos
endereços MAC. O HOST A possui endereço IP 192.168.0.2, endereço MAC
AA:AA:AA:AA:AA:AA e será a vítima. O HOST B possui IP 192.168.0.3, MAC
BB:BB:BB:BB:BB:BB e será um usuário malicioso que realizará o ataque. Ambos
estão na mesma rede, que é interligada à Internet pelo GATEWAY, que possui IP
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192.168.0.1 e MAC CC:CC:CC:CC:CC:CC. Note-se que não há anormalidades nas
tabelas, isto é, as entradas nas tabelas são pares com valores únicos, que não se repetem.

Figura 1. Tabelas ARP antes de um ataque.

A Figura 2 ilustra a situação das tabelas ARP após ocorrido o ataque. O HOST A
agora possui entradas de endereços IP mapeados para o mesmo endereço MAC. O
mesmo acontece com o GATEWAY, que agora possui entradas da tabela com valores
repetidos, caracterizando uma anormalidade. Com essa configuração anômala, o HOST
B está como intruso na comunicação entre o HOST A e o GATEWAY.
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Figura 2. Tabelas ARP depois de um ataque.

3. Ferramentas de ataque e detecção de ataque
Diversas ferramentas de ataque ARP spoofing podem ser facilmente encontradas online.
Algumas já vem pré instaladas em distribuições Linux voltadas para segurança da
informação. Usuários comuns têm acesso a essas ferramentas e conseguem utilizá-las
sem dificuldade. O Quadro 1 relaciona as principais ferramentas encontradas quanto ao
seu tipo (ataque ou detecção de ataque), em quais SOs vêm pré-instaladas e seu
endereço de download.
Quadro 1. Principais ferramentas de detecção e de ataque ARP spoofing

Nome

Tipo

Pré instalada em

Ataque

–

Arpalert

Detecção

BlackArch

http://www.arpalert.org/

Arpspoof

Ataque

BlackArch
Kali Linux

https://www.monkey.org/~dugs
ong/dsniff/

Arpoison

Ataque

BlackArch

http://www.arpoison.net

Arpwatch

Detecção

Kali Linux
Parrot Security OS

Cain & Abel

Detecção

–

Ataque

BlackArch
Kali Linux

Angst

Dsniff
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Endereço de download
http://angst.sourceforge.net/

ftp://ftp.ee.lbl.gov/arpwatch.tar.
gz
http://www.oxid.it/cain.html
https://www.monkey.org/~dugs
ong/dsniff/

Ettercap

Ataque

BlackArch
Kali Linux

https://ettercap.github.io/etterca
p/

Macof

Ataque

BlackArch
Kali Linux

https://www.monkey.org/~dugs
ong/dsniff/

MITMF

Ataque

–

https://github.com/byt3bl33d3r/
MITMf

Snort

Detecção

–

https://www.snort.org

Wireshark

Detecção

BlackArch
Kali Linux
Parrot Security

https://www.wireshark.org/

4. Conclusão
Este artigo apresentou os conceitos relacionados a ataques MITM baseados em ARP
spoofing, um potencial problema para a segurança da informação na área de TI. Foi
visto que há uma variedade considerável de SOs e ferramentas que facilitam a execução
deste tipo de ataque. Também foi apresentado um exemplo de funcionamento do ataque.
Como trabalho futuro, pretende-se realizar uma comparação entre ferramentas de ataque
e ferramentas de detecção de ataque ARP spoofing listadas.
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Abstract. The current society amid the growing use of the web has been
showing a large amount of information that is made available to various
people, regardless of their skills and abilities. So it is necessary that the web
systems are accessible to all people, independent of special needs. Portals and
electronic public administration Web sites, by law, have to make accessible the
content and information available. Aiming to aid a federal education
institution to make its information accessible to visually impaired people, this
work is proposed to carry out an evaluation of accessibility on the Web site of
this institution.
Resumo. A sociedade atual, em meio ao crescente uso da web, vem
apresentando uma grande quantidade de informações que são
disponibilizadas a diversas pessoas, independente de suas capacidades e
habilidades. Assim, é necessário que os sistemas web sejam acessíveis a todas
as pessoas, mesmo aquelas com necessidades especiais. Além disso, portais e
sítios eletrônicos da administração pública, por lei, devem tornar acessíveis
os conteúdos e informações disponíveis. Buscando auxiliar uma instituição
pública federal de ensino superior a tornar suas informações acessíveis aos
deficientes visuais, este trabalho propõe-se a realizar uma avaliação de
acessibilidade no site da instituição.

1. Introdução
Acessibilidade é o termo usado para indicar a possibilidade de que toda e qualquer
pessoa, independente de suas necessidades e deficiências, desfrute da vida em
sociedade, incluindo o uso de sistemas e tecnologias (NBR 9050, 2015). Acessibilidade
consiste em eliminar barreiras físicas, tecnológicas, arquitetônicas, entre outras. É
possibilitar o acesso a vários contextos por todas as pessoas, permitindo que estas se
sintam incluídas no meio em que vivem.
Na internet, o termo acessibilidade refere-se ao acesso à informação e aos
recursos computacionais de modo democrático e flexível para todos os usuários,
seguindo diretrizes e recomendações como as do WCAG (Web Content Accessibility
Guide – Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web) do W3C (World Wide Web
Consortium) e, no caso do governo brasileiro, do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico). Devido à normatização da acessibilidade, é necessário que as
organizações adaptem suas instalações, sistemas e recursos computacionais, de modo a

possibilitar e garantir o uso do computador e seus sítios, além de torná-los atraentes e
orientados à usabilidade, padronizados e acessíveis.
O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma avaliação de acessibilidade do
site de uma instituição de ensino superior, a fim de apresentar o cenário atual, identificar
possíveis dificuldades e problemas, levantar informações sobre o conhecimento e
preocupação que a equipe de desenvolvimento apresenta em relação ao assunto e propor
soluções.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção,
apresentaremos os trabalhos relacionados que auxiliaram na escolha do tema de
pesquisa e que servem como base para este estudo. Na seção 3, é feita a apresentação
dos principais conceitos utilizados e que fundamentam esse trabalho. Na seção 4,
descrevemos a metodologia utilizada. Na seção 5 é feita a apresentação dos resultados
obtidos na avaliação automática, na análise manual e na entrevista.

2. Trabalhos Relacionados
Avaliação de acessibilidade em sítios governamentais não é um tema tão novo, muito
em decorrência do decreto de 2004 que instituiu a obrigatoriedade de tê-los acessíveis.
Várias instituições públicas tiveram que adaptar seus sistemas para torná-los acessíveis.
Portanto, selecionamos para esta seção de trabalhos relacionados, duas pesquisas
alinhadas com o nosso objetivo.
Na primeira delas, Rodrigues (2013) realizou um estudo de caso no portal de
uma instituição de ensino superior1, avaliando a acessibilidade de modo manual e
automático, utilizando as recomendações do WCAG 2.0. Rodrigues usou uma amostra
de 43 páginas representativas do portal e fez uso da ferramenta TAW2. A partir dos
relatórios gerados pela ferramenta, foi feita uma inspeção manual, com o auxílio do
ledor de tela NVDA3 e do complemento para Firefox Web Developer4. Rodrigues
(2013) constatou que as páginas não estavam em conformidade nem mesmo com o nível
mínimo recomendado. Os resultados mostraram problemas com imagens, links, tabelas
e outros elementos. Ao final, foi apresentado um levantamento dos tipos de problemas e
sugestões para as correções.
Já Oliveira e Eler (2015) mostraram que os principais sítios governamentais,
apesar de todos os esforços, ainda não implementam adequadamente os padrões
definidos pelo governo eletrônico. Avaliaram e analisaram 39 sítios, por meio de
validadores de código, para descobrir se estavam implantando corretamente os seguintes
padrões de acessibilidade web: WCAG, e-MAG e e-PWG. Oliveira e Eler (2015)
optaram por usar o validador DaSilva5, devido a ele contemplar a validação dos padrões
WCAG 1.0, WCAG 2.0 e e-MAG. Os resultados mostraram que, na prática, os padrões
não estão sendo aplicados de maneira satisfatória, podendo limitar ou restringir o acesso
por parte de algum grupo de usuários.

1

Por questões éticas, não identificaremos a instituição relacionada a esta pesquisa.
http://www.tawdis.net/
3
http://www.nvaccess.org/
4
https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/Web-developer/
5
http://www.dasilva.org.br/
2

Os trabalhos aqui apresentados se assemelham ao nosso estudo ao realizar
avaliação automática, por meio do uso de validador de acessibilidade e seguir as
diretrizes propostas pelo WCAG 2.0. O nosso estudo diferencia-se dos trabalhos de
Rodrigues e Oliveira e Eler pelo fato de termos feito uso de dois validadores de
acessibilidade e de termos entrevistado a equipe de desenvolvimento.

3. Fundamentação Teórica
Nessa sessão, serão apresentados os principais conceitos necessários para a
compreensão do trabalho. O primeiro conceito refere-se à acessibilidade, o segundo
refere-se à acessibilidade web e o terceiro refere-se às diretrizes de acessibilidade para
conteúdo da web 2.0.
3.1. Acessibilidade
Acessibilidade refere-se à melhoria das condições, da qualidade de vida e a igualdade de
oportunidades. Segundo Cheiran e Pimenta (2011, p.290), “[...] falar de acessibilidade,
[...] não é importante apenas por envolver grupos de milhões de pessoas, mas também
pela igualdade de oportunidades de desenvolvimento pleno que é garantida por lei na
constituição brasileira e em tratados internacionais.” Tornar acessível é promover a
inclusão, é inserir todos os indivíduos em uma vida e em uma sociedade digna e
igualitária com responsabilidade e compromisso individual, coletivo e social.
3.2. Acessibilidade Web
Acessibilidade Web significa que pessoas com necessidades especiais possam perceber,
compreender, navegar e interagir com a Web e que possam contribuir para a Web
(W3C, 2008). Segundo Souza e Tabosa (2014, p.148), “[...] acessibilidade na web é
permitir que qualquer pessoa, independentemente da tecnologia que utilize, possa
navegar sem restrições, podendo interagir com o site e obter a informação que busca”.
Para que seja possível obter uma web acessível, faz-se necessário que os
desenvolvedores estejam atentos às recomendações de acessibilidade, preocupados com
todos os contextos e todas as pessoas que podem ter acesso ao sítio web.
3.3. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web
Em dezembro de 2008, o World Wide Web Consortium (W3C) publicou a segunda
versão das diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG 2.0). Essas diretrizes
referem-se a um conjunto de recomendações que visam tornar o conteúdo da web mais
acessível. Tornar acessível significa atender a um maior número de pessoas com
necessidades especiais. Cumprir as diretrizes significa preocupar-se com todas as
pessoas que acessam e podem acessar o site. As recomendações de acessibilidade da
WCAG 2.0 destinam-se aos desenvolvedores de conteúdo e de ferramentas web,
desenvolvedores de ferramentas para avaliação de acessibilidade web, autores de
páginas e criadores de sítios.

4. Procedimentos Metodológicos
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho dividiu-se em seis
etapas. Na primeira etapa, o site foi analisado e foram selecionadas oito páginas que não
sofriam tantas mudanças em um espaço curto de tempo e apresentavam imagens, tabelas

e outros componentes que, se não forem tratados de forma adequada, podem restringir
ou limitar o acesso a um grupo de usuários.
Na segunda etapa, foram selecionados validadores de acessibilidade a serem
utilizados na avaliação automática. Esses validadores fazem uma pesquisa no códigofonte de uma página, emitem relatórios apontando as falhas e erros de acessibilidade, de
acordo com as recomendações de prioridade que são sugeridas nas diretrizes de
acessibilidade. Para a escolha, foram considerados os seguintes critérios: gratuidade,
facilidade de acesso e detalhamento de informações. Os validadores selecionados foram:
AccessMonitor (ACCESSMONITOR, 2012) e Hera (HERA, 2005). Na terceira etapa
foi realizada a avaliação automática por meio dos validadores selecionados, obtendo-se
ao final um relatório dos erros e acertos encontrados nas páginas de acordo com as
normas. Na quarta etapa, foi realizada a inspeção manual do conjunto de páginas
selecionadas por meio do ledor de tela NVDA. Essa análise levou mais tempo que a
avaliação automática devido à necessidade de um estudo sobre os critérios de
acessibilidade definidos pela WCAG. Na quinta etapa, foi realizada uma entrevista à
equipe de desenvolvimento do site avaliado, a fim de conhecer os critérios considerados
para o seu desenvolvimento, o conhecimento acerca de acessibilidade e as preocupações
consideradas a respeito do tema.
Na sexta e última etapa, foi realizada a análise dos resultados e a proposta de
soluções. Nesta etapa, foi realizada uma análise dos resultados obtidos na avaliação
automática, na avaliação manual e na entrevista. Também foi feito um levantamento dos
principais problemas que se mostraram recorrentes nas avaliações. Para cada um destes
problemas, foram feitas observações, sugestões e propostas de melhoria.

5. Resultados
A avaliação automática mostrou que nenhuma das páginas avaliadas estava em
conformidade com a WCAG 2.0, nem em seu nível mínimo de conformidade. Os
principais problemas encontrados estavam relacionados à ausência de legenda ou
equivalentes textuais para imagens; ausência do idioma principal da página; e
ocorrências de links com o mesmo texto, mas apontando para destinos diferentes.
Na avaliação manual, foram encontrados problemas que não foram levantados
durante a avaliação automática, como a legenda de algumas imagens e links que se
encontravam abreviados ou faziam uso de siglas, podendo dificultar a compreensão do
usuário. Outros problemas encontrados referem-se à falta de um mecanismo para ajudar
o usuário a ir diretamente ao conteúdo principal, sendo necessário percorrer todos os
menus e submenus até encontrar o conteúdo; a falta de conteúdo textual em imagens;
falta de informações sobre gráficos e falta de informações ou legenda explicando a
finalidade do mapa em uma das páginas.
Durante a entrevista, os participantes relataram que a acessibilidade foi tratada
de forma mais genérica, considerando questões voltadas para usuários com baixa visão,
por exemplo. Os participantes também afirmaram não possuir conhecimento a respeito
de acessibilidade web e sentem a necessidade de este tema ser mais divulgado.
Portanto, considerando todas as etapas de avaliação, os principais problemas
encontrados referem-se a imagens, tabelas, links, controles e elementos de formulários.

6. Considerações Finais
Este trabalho mostrou a necessidade e a importância de tornar o site da instituição
acessível, de modo a garantir o pleno acesso a todos aqueles que buscam ou podem vir a
buscar informações acerca da instituição e promover a inclusão de deficientes visuais,
como é garantido por lei. Sabendo da necessidade de tornar as informações, os recursos
tecnológicos e computacionais acessíveis, este trabalho contribui na promoção de
acessibilidade, colaborando com um melhor acesso a todas as pessoas, independente de
suas necessidades e facilitando a interação de deficientes visuais com a web. Conclui-se
também que é necessário que a instituição invista em cursos de capacitação de docentes
e funcionários na área da inclusão. Assim apresentamos nossa ideia da importância de
projetar e manter sites em conformidade com as recomendações de acessibilidade para
garantir o acesso a todos e permitir a inclusão de alunos, docentes, servidores e todas as
pessoas com deficiência. Como trabalho futuro podem ser realizados testes com
usuários com deficiência visual e até mesmo outras deficiências. Também pode ser
realizado um treinamento a respeito do tema para os desenvolvedores.
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Abstract. This work aims at analyzing the Greenfoot as an alternative tool in
teaching of object-oriented programming in a workshop held at the Federal
University of Ceará in campus Quixadá. The work shows the results of the
tool assessments made by the students and it also analyzes the level of
knowledge in OOP paradigm they own.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo a análise do Greenfoot como
ferramenta alternativa no ensino de programação orientada a objetos em uma
oficina realizada na Universidade Federal do Ceará no campus de Quixadá.
O trabalho mostra os resultados das avaliações da ferramenta feita pelos
alunos e também faz uma análise do nível de conhecimento dos conceitos de
Orientação a Objetos que eles possuem.

1. Introdução
O paradigma de programação orientada a objetos (POO) tem se tornando um dos
modelos de desenvolvimento de software mais importante nos últimos anos com grande
adoção nos cursos de graduação na área de computação (KÖLLING, 1999). Kölling
(1999) argumenta que o ensino de POO continua sendo uma tarefa difícil em virtude da
complexidade das ferramentas utilizadas desestimulando os alunos que estão iniciando
os estudos.
O Eclipse1, NetBeans2 e IntelliJ3 são algumas ferramentas comumente adotadas
no ensino de POO, todavia apresentam um nível alto de complexidade para iniciantes
(BURAZIN, 2015). Alternativas a essas ferramentas podem ser por exemplo o BlueJ4 e
Greenfoot5 que apresentam um ambiente de desenvolvimento lúdico e mais simples em
relação às ferramentas anteriores. Dessa forma o desenvolvimento se torna mais
interessante e divertido. O Greenfoot, em particular, é ideal para o desenvolvimento de
jogos e simulações em 2D utilizando a linguagem Java (BASTOS, 2015).
Os cursos de Sistemas de Informação (SI), Ciência da Computação (CC) e
Engenharia de Software (ES) da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá
(UFC-QX) oferecem uma disciplina de programação orientada a objetos ministrada
com a linguagem Java. Java é uma linguagem de programação que fornece uma
implementação muito limpa da maioria dos conceitos de orientação a objetos e serve
https://eclipse.org/
https://netbeans.org/
3 https://www.jetbrains.com/idea/
4 http://www.bluej.org/
5 http://www.greenfoot.org/door
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bem como uma linguagem de ensino introdutório (BARNES; KÖLLING, 2009).
Diante deste cenário, este trabalho avaliou o uso do Greenfoot como ferramenta
de ensino em uma oficina de fundamentos de POO, com duração de quatro horas,
realizada na UFC-QX, com alunos do primeiro e segundo semestres dos cursos SI, CC e
ES. O objetivo da oficina foi reforçar o conhecimento de POO dos alunos e mostrar
ferramentas alternativas no ensino da disciplina.
Este artigo está organizado como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta o
referencial teórico com os principais conceitos relacionados. A Seção 3 descreve a
metodologia utilizada neste trabalho. A Seção 4 expõe os resultados. A Seção 5
apresenta as conclusões e lições aprendidas.

2. Referencial Teórico
A seguir são apresentados os conceitos de POO que foram abordados na oficina e uma
descrição da ferramenta Greenfoot.
2.1. Programação Orientada a Objeto
Programação orientada a objetos é um paradigma de desenvolvimento de software. Um
paradigma pode ser entendido como uma maneira ou modelo para se abordar um
determinado problema (EDU e BEZERRA, 2007). Esse paradigma atualmente possui
ampla adesão na educação e na indústria (KÖLLING, 1999) A seguir descreveremos o
que são classes, objetos, herança, polimorfismo e encapsulamento, alguns dos
principais conceitos desse paradigma e que foram abordados na oficina.
Em POO, uma classe é uma descrição dos atributos e serviços comuns a um
conjunto de objetos, logo, pode-se entender classe como sendo um molde para a
construção de objetos (EDU e BEZERRA, 2007). Uma classe pode se relacionar com
outra através de herança, uma forma de reutilização de código em que uma nova classe
é criada herdando partes de uma classe existente e adicionando novas funcionalidades
ou modificando as existentes (DEITEL, 2010).
Objetos são criados a partir de uma classe, ou seja, os objetos representam
instâncias individuais da classe (BARNES e KÖLLING, 2009). Às características desse
objeto chamamos de atributos, e seus comportamentos, de métodos. Um objeto pode se
relacionar com outro através dos métodos, esse relacionamento manifesta-se através de
troca de mensagens, que ocorre quando um objeto invoca o método de outro (DEITEL,
2010). Chamamos de polimorfismo a capacidade de abstrair várias implementações em
uma única interface, ou seja, métodos com mesma assinatura possuem comportamentos
diferentes (EDU e BEZERRA, 2007). Encapsulamento é a forma de restringir o acesso
aos atributos e comportamento interno de um objeto por meio de métodos que servirão
de interface de comunicação (EDU e BEZERRA, 2007).
2.2. Greenfoot
O Greenfoot é um ambiente de programação textual para auxiliar na aquisição de
raciocínio computacional com o processo de criação de jogos e simulações. Ele permite
o fácil desenvolvimento de aplicações gráficas 2D, usando a linguagem de programação
Java (BASTOS, 2015). No Greenfoot, criam-se as simulações através de “Atores” que
vivem em um “Mundo”. Cada novo objeto, possui um relacionamento de herança com
uma classe “Ator” ou “Mundo”, que são a base para a criação dos jogos e simulações na

ferramenta (GREENFOOT, 2016).
A interface do Greenfoot permite o gerenciamento dos projetos, destaque de
palavras chaves da linguagem, autocompletar, entre outras funcionalidades comuns à
maioria das IDEs. Todavia, ela é projetada para ser simples, focada no público iniciante
(GREENFOOT, 2016). Muitas instituições no mundo utilizam o Greenfoot. A
ferramenta conta ainda com espaços exclusivos para usuários compartilharem recursos,
participarem de treinamentos e conseguirem ajuda (GREENFOOT, 2016). Em face a
essas características, esta foi a ferramenta escolhida para utilizar na oficina.

3. Metodologia
Esta seção descreve o planejamento e a realização da oficina de fundamentos de POO
com Greenfoot.
3.1. Planejamento
A preparação da oficina foi realizada no período de duas semanas, quando foram
selecionados os assuntos que seriam abordados, conforme descritos na seção anterior. O
perfil dos participantes selecionados foi de alunos cursando ou já tendo cursado POO
dos cursos de SI, CC e ES. A oficina seria dividida em dois encontros com
desenvolvimento de um jogo e aplicação de um questionário.
3.2. Execução
Os alunos dentro do perfil definido foram convidados para participar da oficina,
formando uma turma de 19 alunos e 2 tutores. Todos os alunos assinaram um termo de
consentimento para que os dados coletados pudessem ser usados na pesquisa.
No primeiro encontro, os tutores introduziram os conceitos descritos na seção
anterior, e apresentaram o ambiente do Greenfoot, suas funcionalidades, documentação
e disponibilizaram o instalador da ferramenta para aula prática. Na aula foi iniciado o
jogo que eles desenvolveriam. O jogo, similar ao Flappy Bird6, tem como objetivo
ganhar o maior número de pontos possíveis controlando um pássaro impedindo que ele
toque as bordas da tela ou se choque com os obstáculos que aparecem, casos em que o
jogo é encerrado. Esse projeto permitiu aos tutores mostrar como a ferramenta explora
os conceitos de POO e, aos alunos, ver como esses conceitos são aplicados de maneira
prática no desenvolvimento. Ao final do encontro, foi aplicado um questionário para
avaliar o impacto da ferramenta no ensino dos conceitos de POO e da linguagem Java.
O questionário nos permitiu identificar quais são os conceitos em que os alunos
encontram maior dificuldades e se a ferramenta apresenta algum benefício aos alunos
O segundo encontro foi iniciado com uma revisão do primeiro e seguida pela
continuação do desenvolvimento do jogo iniciado no primeiro encontro. Neste
momento os conceitos anteriormente apresentados foram exercitados na conclusão do
jogo. Foram desenvolvidas; a pontuação, adquirida em função do tempo que o jogador
permanece em jogo, surgimento aleatório dos obstáculos, colisão do pássaro com
obstáculos e as bordas da tela, e o fim de jogo decorrente da colisão com as bordas ou
obstáculos. Ao final da aula abrimos espaço para debate sobre a oficina.

6

http://flappybird.io/

4. Resultados
O questionário aplicado era composto de 11 perguntas, sendo 3 relacionadas à
ferramenta e 8 relacionadas aos conceitos de POO. A seguir, são apresentados os
resultados do questionário.
Na primeira pergunta do questionário, queríamos saber se os alunos
consideravam que a ferramenta trazia benefícios para a compreensão dos conceitos de
POO. Onze alunos concordaram totalmente, quatro alunos concordaram parcialmente,
um aluno mostrou-se neutro e três alunos discordaram parcialmente. Portanto, 15 dos
19 alunos emitiram uma opinião favorável ao uso do Greenfoot.
As figuras 1 e 2 a seguir mostram os resultados da 2º e 3º questão,
respectivamente.

Figura 1. Uso da ferramenta

Figura 2: e adoção nas aulas de POO

Nas duas questões, a ferramenta recebeu avaliação positiva, como mostram os
gráficos. A ferramenta foi considerada fácil e 16 alunos acham que a ferramenta deveria
ser usada nas aulas de POO.
A figura 3 mostra os resultados das questões de conhecimento específico dos
conceitos de POO. Essas questões objetivam mostrar o nível de dificuldade dos alunos
em cada conceito específico.

Figura 3. Conhecimento dos alunos sobre os conceitos de POO

De acordo com a figura acima, o conceito com maior dificuldade é o de
polimorfismo, em que 4 alunos responderam que “Não conhece”.

5. Conclusões e Lições Aprendidas
As respostas sobre a ferramenta mostraram uma avaliação positiva. Os alunos gostaram
de usar o Greenfoot e consideram a ferramenta mais simples que as geralmente são
usadas. Também foi evidenciado o desejo pela adoção da ferramenta na disciplina de
POO. Nas respostas para os conceitos específicos, percebe-se que houve boa
assimilação dos temas, exceto o conceito de polimorfismo que se mostrou mais
complexo para eles. Conclui-se, então, que a metodologia proposta neste trabalho teve
aceitação positiva pelos alunos e, que a ferramenta Greenfoot ajuda na compreensão
dos conceitos de POO. Observou-se que houve maior interesse dos alunos pelo assunto
quando utilizando o Greenfoot e, portanto, maior engajamento na oficina.
Dentre as lições aprendidas destacamos a necessidade de uma oficina com maior
duração de tempo. Um número maior de exemplos práticos, menores e mais
direcionados a explorar conceitos específicos e dar maior atenção ao conceito de
polimorfismo. Em trabalhos futuros faremos a modificação da abordagem do conceito
de polimorfismo e o aumento da duração da oficina. Pretende-se também buscar apoio
dos professores para que eles possam aplicar a ferramenta na parte introdutória da
disciplina de POO para ter a perspectiva do professor e do aluno, e assim, poder fazer
uma análise mais completa da ferramenta.
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Abstract. This research project aims to evaluate the use of Facebook as a
supporting tool for new business in the information technology area in starting
at the city of Quixadá-CE, proposing a methodology for effective use of
Facebook in the canvas business plan. To meet this goal, we started with a
qualitative study of descriptive exploratory methodological guidance, seeking
to understand the relationship between the researched subject and how this
has been addressed by other scientific publications, analyzing the phenomenon
taking as a starting point the lived experience from the entrepreneurs,
obtained through the initial qualitative study, which offers the researcher the
opportunity to justify the choice of methodological tools, that are going to be
applied in each company and after analyzed and qualified.
Resumo. Este projeto de pesquisa tem por objetivo avaliar o uso do Facebook
como ferramenta de suporte para novos empreendimentos (startups) na área
de tecnologia da informação na cidade de Quixadá-CE, propondo uma
metodologia para utilização efetiva do Facebook no plano de negócios canvas.
Para atender esse objetivo, partiu-se de um estudo qualitativo de orientação
metodológica exploratória descritiva, buscando entender a relação entre a
temática pesquisada e como esta tem sido abordada por outras produções
científicas, analisando o fenômeno tomando como ponto de partida a
experiência vivida pelos empreendedores obtidas através de questionários e
entrevistas, que oferecem ao pesquisador a oportunidade de justificar a
escolha dos instrumentos metodológicos que serão aplicados em cada
companhia e posteriormente analisados e qualificados.

1. Introdução
Com a revolução da tecnologia a sociedade tem se transformado assim como as relações
humanas (sociedade, afetividade, economia etc.) se modificaram.
Neste contexto de transformações é que nos últimos anos, percebe-se um notório
crescimento na área da informação, em específico a área de T.I. (Tecnologia da
Informação) que vem a cada dia ganhando novas ferramentas que visão otimizar as
relações entre as pessoas (LEITE, 2012).

A interação que acontece nas redes sociais online, possui como principal
característica o potencial de colaboração usufruído pelos usuários, compreendendo isso
as empresas podem se fazer presentes nas redes sociais construindo conteúdo, atuando,
efetivamente nas redes sociais, utilizando-as com as mais diversas finalidades sendo a
comunicação uma delas (MADEIRA e GALLUCCI, 2009).

2. Trabalhos Relacionados
Leite (2012) se foca no uso das redes sociais (Facebook e Orkut) por empresas na
cidade de Quixadá-CE, buscando evidenciar de que maneira estas poderão obter
benefícios para o seu desempenho dentro do mercado. Objetivando, avaliar o contexto e
a motivação para uso das redes sociais Facebook e Orkut por parte das empresas da
cidade de Quixadá-CE.
Neste contexto que Leite (2016) aponta que entre os diversos canais de
comunicação utilizados por uma empresa no relacionamento com seus clientes/usuários
de serviços, as redes sociais têm se destacado nos últimos tempos como um eixo
importante, que deve ser considerado no gerenciamento de serviços, dadas as inúmeras
vantagens que estes veículos oferecem ao empreendedor.
Segundo Junqueira et al. (2014) as empresas estão utilizando cada vez mais as
redes sociais online como ferramentas de comunicação com seus clientes atuais e
potenciais com a finalidade de divulgarem sua marca, produtos e serviços.

3. Objetivos
3.1. Objetivo Geral
Propor e avaliar uma metodologia para utilização do Facebook como ferramenta de
negócios em novos empreendimentos (startups) da área de tecnologia da informação
(T.I.) na cidade de Quixadá-CE, integrada ao modelo de plano de negócios canvas.
3.2. Objetivos específicos
Proceder uma revisão bibliográfica sobre as melhores práticas no uso da rede social
Facebook por empresas provedoras de serviços de T.I.;
Identificar empresas provedoras de serviços de T.I. em Quixadá que estejam em
seu estágio inicial de desenvolvimento (startups) que desejem participar da pesquisa;
Identificar os objetivos dessas empresas e construir um plano de negócios
seguindo o modelo de negócios canvas, onde as estratégias identificadas durante a
revisão bibliográfica deverão ser anexadas;
Avaliar a estratégia proposta de acordo com o feedback dos gestores, através de
uma análise qualitativa.

4. Revisão Bibliográfica
4.1. Empreendedorismo na área de tecnologia da informação
As Tecnologias da Informação (T.I.) tem desempenhado um importante papel nesta
incessante procura de criatividade, por meio dela que se aumentam as oportunidades, o
acesso à informação e a participação efetiva dos cidadãos, permitindo

consideravelmente o contato e interação entre pessoas, bem como a partilha rápida de
informação e a participação coletiva nas decisões importantes da sociedade, deste modo
compreende-se que a T.I. tem transformado de maneira efetiva o mercado como um
todo e suas perspectivas. Silva, Santos e Guedes, 2016).
4.2 Empresas de T.I. e o gerenciamento de serviços
Atualmente a tecnologia da informação (T.I.) tem se configurado como elemento
essencial em diversos segmentos de mercado. Os profissionais da área da T.I. têm se
destacado e atraído o interesse das empresas, já que suas potencialidades se mostram de
grande valia não apenas para resolver os problemas internos e externos da organização,
mas principalmente para fazer com os setores que se utilizem da T.I. funcionem de
forma adequada. Cristo, Ferrera e Furtado (2016).
4.3 Redes sociais e ferramentas de comunicação online
As redes sociais tem atraído uma grande atenção das empresas motivando-as a
reverem a maneira como se comunicam, ampliando a necessidade de discutir a
implantação das tecnologias sociais no atual cenário empresarial e como estas podem
configura-se enquanto poderoso instrumento de vantagem competitiva no mercado, os
recursos que as mídias sociais possuem atualmente tem se mostrado como dinâmicos e
atraentes, tornando evidente que a comunicação organizacional em modelos tradicionais
não é mais suficiente para alcançar os públicos-alvo e objetivos. Sousa e Gollner (2014).
4.4. Modelo de negócios Canvas
O Modelo Canvas constitui-se em um mapa visual da empresa que está dividido em
nove blocos: Segmento de Clientes, Proposta de Valor, Canais de Comunicação, Canais,
Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, AtividadesChave, Parcerias Principais e Estruturas. Esses são os pontos chave para o
desenvolvimento do negócio e se referem a como a organização pretende criar valor.
Osterwalder e Pigneur (2010).

5 Metodologia
5.1 Tipo de pesquisa
Esta pesquisa se caracteriza como um estudo qualitativo de orientação metodológica
exploratória descritiva, buscando entender a relação entre a temática pesquisada e como
esta tem sido abordada por outras produções científicas, analisando o fenômeno
tomando como ponto de partida a experiência vivida pelos empreendedores obtidas
através de questionários e entrevistas, que oferecem ao pesquisador a oportunidade de
justificar a escolha dos instrumentos metodológicos que serão aplicados em cada
companhia e posteriormente analisados e qualificados.
5.2 Cenário da pesquisa
A cidade de Quixadá, localizada na Região do Sertão Central no Ceará, tem se
destacado como importante centro universitário do interior do estado. Destaca-se a
importante contribuição que estas instituições têm dado para o desenvolvimento da
cidade na área das tecnologias, visto que conta com uma unidade da Universidade

Federal do Ceará – UFC que oferece importantes cursos na área de tecnologia da
informação.
5.3 Coleta de dados
A proposta desse estudo é fazer a aplicação do Modelo Canvas de Negócios, de
Osterwalder e Pigneur (2011), startups da área de T.I. de Quixadá-CE. Realizando o
processo de construção, do modelo proposto dando ênfase aos seguintes pontos:
Relacionamento com Clientes e Canais, viabilizando o uso do facebook a fim que se
possa avaliar o mesmo como ferramenta de suporte para novos empreendimentos na
área de tecnologia da informação.
5.4 Análise dos dados
Ao ter as respostas coletadas por meio de entrevista, estas serão então transcritas e
analisadas pelo método de análise de conteúdo de Bardim (2009). Por meio de uma
leitura preliminar e analítica das respostas, que em seguida serão categorizadas em
unidades temáticas de sentido, que serão agrupadas em subcategorias e categorias mais
centrais que expressarão o sentido do fenômeno investigado em fidedignidade com a
percepção dos sujeitos pesquisados.
6. Resultados esperados
Espera-se com essa pesquisa testar e avaliar a eficácia do modelo de negócios canvas
quando utilizado especificamente por empresas startups prestadores de serviços de T.I.
Além disso, pretende-se avaliar como o canvas pode ajudar na organização de uma
estratégia de utilização das redes sócias online como meio de comunicação com os
clientes, divulgação de marca, serviços e produtos e ferramenta de marketing.
A pesquisa busca consolidar as melhores práticas de uso da rede social
online Facebook e testá-las em um caso de uso real. Pretende-se também avaliar qual a
eficácia da Facebook como ferramenta de comunicação com clientes, divulgação de
marca, serviços e produtos e difusora de marketing.
Desejamos saber finalmente, qual a perspectiva das empresas participantes,
se gostaram ou não, se pretendem ou não seguir utilizando os modelos e metodologias
sugeridos por essa pesquisa e quais os pontos positivos e negativos de sua utilização.
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Abstract. Social Inclusion and accessibility policies are democratic tools that
attempt to guarantee an equal access to everyone. Based on that presupposition, in
this article a prototype that uses technology of a robotic equipement is presented to
assist in the mobility of visually disabled people. The model was developed with the
intent of adapting a conventional walking stick with the use of ultrasonic sensors
capable of identifying some obstacles, providing a greater autonomy,security and
confidence to move around, allowing the visually disabled person to become more
self-confident and autonomous, which is an important aspect to be developed by all
disabled and socially excluded people with the help of governmental policies and
projects.
Resumo. A inclusão social e políticas de acessibilidade são ferramentas
democráticas que tentam garantir o acesso igualitário a todos. Seguindo esse
pressuposto, neste artigo é apresentado um protótipo que usa a tecnologia de
um equipamento robótico para auxiliar a locomoção e mobilidade de pessoas
com deficiência visual. O modelo foi desenvolvido com a finalidade de
adaptar uma bengala convencional com o uso de sensores ultrassônicos
capazes de identificar alguns obstáculos, proporcionando assim ao deficiente
visual maior autonomia, segurança e confiança para a locomoção, o que é um
importante aspecto a ser desenvolvido por todos aqueles que são excluídos
socialmente e deficientes com a ajuda de políticas e projetos governamentais.

1. Introdução
A inclusão social nesta geração é uma importante ferramenta de democratização, pois
possibilita a igualdade de todos os indivíduos. Partindo desse pressuposto, a necessidade
de se estabelecer meios de acessos de deficientes visuais na sociedade abre um leque de
oportunidades de integração.
São propostas ações ainda tímidas se comparado com a vasta gama de
necessidades existentes, mas que tendem a possibilitar às pessoas com necessidades
especiais melhores condições para ocupar seus lugares na sociedade. Sendo assim,
evidenciando alguns artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos

Humanos (DUDH), aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
dezembro de 1948, que afirma no (ROOSEVELT, et al., 1984):
Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos (ROOSEVELT, et al., 1984).
Artigo 27: Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural
da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de
seus benefícios (ROOSEVELT, et al., 1984).

A tecnologia quando está a serviço do ser humano, é capaz de lançar fatos
extraordinários, pois utilizando a tecnologia com o auxílio de softwares de
acessibilidade computacional, os indivíduos com deficiência visual podem ter acesso a
diversos meios que os auxiliem no dia-a-dia. Partindo de tais verificações, surgiu a
proposta de uma pesquisa sobre a locomoção de um deficiente visual por meio de uma
bengala utilizando hardwares e softwares, foi desenvolvido um protótipo de uma
bengala inteligente que faz o uso de sensores sonoros e de vibração, que facilita a
locomoção indicando as características do local.

2. Referencial Teórico
2.1 Deficiência Visual
A inclusão social, nos termos da Constituição Federal, é um dos principais objetivos da
nação brasileira. Tendo em vista esse aspecto, a integralização dos deficientes à
sociedade, representa cumprimento dos efeitos da cidadania. Nesse processo, pode-se
destacar a deficiência visual, que de acordo com o Decreto nº 5.296/04, conceitua-se
como deficiência visual (BRASIL, 2004):
Cegueira - na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; Baixa Visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; Os casos nos quais a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60°; Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores Ressaltamos a inclusão das pessoas com baixa visão a
partir da edição do Decreto nº 5.296/04. As pessoas com baixa
visão são aquelas que, mesmo usando óculos comuns, lentes de
contato, ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter
uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter
sensibilidade ao contraste, percepção das cores e intolerância à
luminosidade, dependendo da patologia causadora da perda
visual. (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, "c").
Segundo os dados do Censo 2010 feito pelo IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística existem 35.774.392 milhões de brasileiros com deficiência
visual, dos quais 506.377 mil são incapazes de enxergar.
2.2 Acessibilidade

Nos termos do art. 2º da Lei n.º 10.098/2000, acessibilidade é a possibilidade e condição
de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. (LIMA,
2006)
Na sociedade, a acessibilidade tem constituído uma preocupação constante nos
últimos anos por conta da inclusão, atualmente são realizadas diversas obras e serviços
de adaptação do espaço urbano às necessidades de inclusão não só para deficientes
visuais, mas também para pessoas com outros tipos de deficiências, tendendo a eliminar
os obstáculos existentes ao acesso, incorporando essas pessoas ao convívio social,
permitindo o ir e vir, sendo assim uma função indispensável no desenvolvimento
econômico, social e cultural (SERPRO, 2009).
2.3 Ferramentas de inclusão
As medidas de inclusão social são essenciais para que a sociedade brasileira possa
cumprir com seus direitos e deveres previstos na Constituição Federal. Dentre as
medidas a serem adotadas as ferramentas de inclusão social são fundamentais para que
o processo venha ser realizado.
Criado por um aluno da PUC-Rio, os óculos para deficientes visuais são um
exemplo dessas ferramentas. Este funciona através de mapeamentos baseando-se em um
sistema de referencia, que usando autofalantes para a comunicação com o usuário,
permite o auxilio da locomoção da pessoa que está com o dispositivo (Ventura, 2016).
Outro projeto que auxilia os deficientes visuais foi desenvolvido por um
estudante de Engenharia Mecatrônica da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São
Paulo. O projeto consiste em um cinto que faz a leitura através de sensores, detecta
obstáculos que se encontra acima da cintura, pois é muito comum acidentes desse tipo
envolvendo deficientes visuais (Melo, 2016).
Esses projetos possuem como objetivo primordial ajudar aos deficientes visuais
nas suas atividades do dia-a-dia, permitindo-lhes e assegurando-lhes uma vida inclusa
na sociedade, de forma que suas incapacidades físicas deixem de ser um problema
através do uso de protótipos como os citados.

3. Metodologia
Tendo em vista o desenvolvimento de um equipamento de fácil manuseio e que seja
ajustável para pessoas com alturas diferentes, foi desenvolvido um protótipo de bengala
inteligente que pode substituir as bengalas convencionais que é uma ferramenta
histórica de ajuda aos deficientes visuais. A substituição tem como principal objetivo o
aumento da eficiência no auxílio ao deficiente visual, reduzindo os riscos de acidentes e
facilitando a locomoção destes. O protótipo produzido através de sensores faz detecção
de obstáculos e por meio de sons e vibrações informa ao deficiente que existe algum
obstáculo próximo ao mesmo. Dessa forma o deficiente tem a viabilidade de deslocar-se
com mais segurança, flexibilidade e independência.

O código foi elaborado durante os encontros da célula de eletrônica básica, todos
os alunos presentes participaram do desenvolvimento do código assim como da
montagem e alocação dos sensores, todos puderam contribuir com ideias e sugestões,
tornando assim o código cada vez mais sofisticado. A estrutura da bengala também foi
projetada de forma coletiva, alcançamos assim a melhor organização que a própria
estrutura da bengala nos permite. O projeto foi composto na célula de eletrônica básica
que em forma cooperativa onde foi estudada uma forma distinta para o uso da bengala
convencional, tornou-se assim a ideia de uma bengala inteligente como mostra a Figura
1.
O protótipo foi desenvolvido na plataforma Arduíno pois a mesma é acessível
tanto para o desenvolvimento quanto em relação à custos, utilizamos uma bengala
retrátil de quatro pontas, 01 Arduíno UNO, 01 buzzer, 02 vibracall’s, 01 bateria portátil
(adaptada para ser usada como fonte de alimentação) e 03 sensores ultrassônicos (HCSR04), sendo os sensores dispostos da seguinte forma: um frontal e dois laterais.
Funcionalidades: ao detectar obstáculos com distância de até 1 metro o sensor frontal
aciona um buzzer que, a de acordo com a proximidade do obstáculo, aumenta a
frequência de bipes (interação audível) por segundo indicando tal aproximação. Quanto
aos sensores laterais, ao detectarem um obstáculo a 50 centímetros ou menos, acionam
seus vibracall’s correspondentes (direita ou esquerda, de acordo com a localização do
obstáculos), sendo estes últimos colocados próximos ao apoio da bengala para a mão,
que ao vibrarem são responsáveis por indicar de qual lado está o obstáculo (interação
tátil). A bengala inteligente possui um peso um pouco maior comparada as bengalas
comuns, porém seu manuseio é feito apenas impulsionando-a para a direção desejada,
tendo em vista que utilizamos uma bengala retrátil de quatro pontas na qual duas de
suas pontas foram adaptadas com rodas bobas com a finalidade de auxiliar ainda mais o
deficiente na identificação depressões em que os sensores não são capazes de captar. A
bateria portátil adaptada para o uso pode fornecer apenas até 5 horas de funcionamento
ininterrupto, pois foi utilizada uma bateria portátil para celular, em virtude de sua
acessibilidade quanto a custos. Disponibilizamos um manual de instruções da bengala
inteligente com todas as instruções detalhadas em Braille para que dessa forma o
usuário tenha ainda mais autonomia para utilizar a bengala.

Figura 1 - Protótipo da bengala inteligente

4. Resultados e Discussões
Portanto, conclui-se que os objetivos do protótipo foram alcançados com sucesso. Uma
vez que, foram realizados testes tanto com deficientes visuais quanto com pessoas sem
deficiência alguma, porém com os olhos vendados para simular indivíduos portadores
de deficiência visual, os testes foram realizados em locais distintos para comprovar a
eficiência da bengala com tipos de obstáculos diferentes. Por sua vez todos os testes
foram bem sucedidos e todas as pessoas que testaram conseguiram se locomover com
segurança e eficácia seguindo as orientações sonoras e vibratórias da bengala.
Alguns dos testes que foram realizados podem ser conferidos em:
https://youtu.be/9XYpAqNKEPY e https://youtu.be/1rlb3rd188E.

5. Considerações Finais
Apresentamos uma ferramenta de inclusão para deficientes visuais que tem a finalidade
de detectar obstáculos próximos ao mesmo. Nosso protótipo passou por testes com
deficientes visuais, foi perceptível que é de fácil manuseio e eficiente. Porém, ajustes
precisam ser feitos tais como, estudar a melhor maneira de substituir o buzzer, pois o
sinal sonoro pode ser constrangedor para alguns usuários, adaptar com rodas menores
para que a bengala tenha um apoio melhor em relação ao chão quando colocada de pé,
embutir os vibracalls para evitar algum tipo de desconforto quando a vibração for
disparada e fazer um acompanhamento minucioso com deficientes para identificar
outros pontos em que temos que aprimorar.
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Abstract. Previously the lack of standards in the networking market meant that
the makers made their own structured cabling systems to meet the demand, and
this implies in a series of network problems, besides the high cost. It was then
that standardized rules were made in order to make a structured cabling project,
known standards as: ANSI/TIA-568-C and NBR 14565. This article aim to show
the characteristics of those standards, since the description of structured cabling
subsystems up until the benefits of using then, stressing that it is prepared for
the new technologies and is flexible as expansion or network changes.
Resumo. Anteriormente a falta de normas no mercado de redes fazia com quer
os fabricantes criassem seus próprios sistemas de cabeamento estruturado para
atender a demanda, e isso implicava em uma serie de problemas na rede, além
do custo elevado. Foi então que se pensou em normas padronizadas para
se realizar um projeto de cabeamento estruturado, normas conhecidas como:
ANSI/TIA-568-C e NBR 14565. Neste artigo apresentaremos as principais caracterı́sticas destas normas, desde a descrição dos subsistemas de cabeamento
estruturado até os benefı́cios em usá-los, ressaltando que o mesmo está preparado para as novas tecnologias e é flexı́vel quanto a expansão ou alterações da
rede.

1. Introdução
Com a falta de normas para cabeamento de redes, a EIA Electronics Industries Alliance)
junto com a TIA (Telecomunications Industry Association), submeteram a primeira versão
da norma EIA/TIA-568 em 1991 [1]. Em 2001 surgiu a EIA/TIA 568-B, essa norma
foi dividida em três partes, são elas: B.1 continha a definição dos requisitos gerais, B.2
componentes de sistemas cabo de par trançado balanceado e B.3 concentrava projetos de
cabo de fibra óptica [5].
Ao decorrer dos tempos a EIA deixou de existir e as normas passaram a ser mantidas pela ANSI (American National Standards Institute). Sempre foi buscado que a normas fossem mais completas e mais simples e, em 2009, foi publicada a ANSI/TIA 568-C.
No Brasil foi desenvolvida sua própria norma a fim de padronizar o cabeamento
de redes, a NBR 14565, surgiu em 1994. Em 2000 foi publicada a norma NBR 14565:
2000, e como está desatualizada, foi substituı́da pela NBR 14565: 2007, que foi baseada
na norma ISO/IEC 11801 [2].
Redes de computadores e telecomunicações vem crescendo bastante nos últimos
vinte anos e com isso se destaca o cabeamento estruturado que, ao longo do tempo, vem se

consolidando no mundo por ser uma maneira padronizada de cabear a rede (independentemente de seu tipo: telefonia, Internet,etc), minimizando custos e facilitando expansões
futuras. Além disso esse projeto envolve aspectos sobre a facilidade de instalação, imunidade a ruı́dos, custos de interface, exigências geográficas, ou seja, o sistema de cabeamento determina a estabilidade de uma rede [2].
Atrelado aos sistemas de cabeamento estruturado estão os conceitos e os tipos
de subsistemas que, no Brasil, foram definidos pela norma NBR 14565 e, internacionalmente, definidas pelas normas ANSI/TIA-568-C. Essas normas possuem uma série de
documentos que são de suma importância para quem deseja conhecê-las mais a fundo [2].

Figura 1. Ilustrando cabeamento estruturado

A figura 1 demonstra os subsistemas que estão presentes em um cabeamento estruturado. Ao longo do artigo serão apresentados detalhes e caracterı́sticas de cada subsistema.

2. Desenvolvimento
Inicialmente os vários sistemas de cabos existentes nos edifı́cios comerciais eram isolados, ou seja, cada serviço era implementado com um sistema de cabeamento diferente
e sem relação entre si. Em função dessa implementação, uma serie de problemas eram
detectados na rede, além de dificultar a manutenção da mesma, pela falta de organização
e planejamento [2].
Quando o sistema de cabeamento estruturado é implementado traz consigo
inúmeras vantagens pois, além de atender aos diversos serviços de dados, de telefonia
e outros, independente do fabricante ou tipo de equipamento, agrega outros benefı́cios
como o de solucionar problemas mais rapidamente e facilitar a manutenção da rede. Esta
estrutura tem como caracterı́stica básica a capacidade de proporcionar acesso aos vários
sistemas de comunicação através de um único sistema de cabeamento [3].

No Brasil a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) definiu na norma
NBR 14565 os padrões a serem adotados em edifı́cios comerciais e data centers. A norma
ANSI/TIA-568-C, definida pela American National Standards Institute (ANSI), determina os componentes e sistemas a serem usados em cabeamento de telecomunicações
genéricos e para edifı́cios comerciais, cabeamento com fibra óptica e cabeamento coaxial.
2.1. Cabeamento Horizontal
É o subsistema do cabeamento que interliga as conexões entre a sala de telecomunicações
e a área de trabalho. Defini-se em um conjunto permanente de cabos secundários que
ligam o painel de distribuição até o ponto final do cabeamento.
Os cabos são geralmente instalados em: eletrodutos, eletrocalhas ou canaletas
superficiais.
Este cabeamento deve ser instalado na topologia estrela, necessidade de um segmento de cabo exclusivo interligando cada porta do distribuidor de piso a uma única
tomada de telecomunicações da área de trabalho. A distribuição horizontal deve ser projetada para atender aplicações comumente presentes em edifı́cios, como voz, dados e
vı́deo. Para interconectar os equipamentos ativos, como switches, ao cabeamento horizontal devem ser usadas as conexões cruzadas e a interconexão.
Os meios fı́sicos reconhecidos para o cabeamento horizontal são:
• Cabos de pares trançados: Cat.5 e ou superior de 4 pares, 100Ω U/UTP ou
F/UTP; Cabos categoria 3 de quatro pares, 100Ω U/UTP ou F/UTP; Comprimento máximo do cabo de tomada a tomada é de 90m, mais 7m no armário de
telecomunicações do andar como cordão de conexão entre blocos da rede horizontal com a vertical e destas com os equipamentos ativos e 3m conectam o
equipamento do usuário à tomada [2].
• Cabos ópticos: Multimodo de 50/125µm, incluindo os cabos otimizados para
laser (OM3) e (OM4); Multimodo de 62,5/125µm.
2.2. Cabeamento Backbone
É o cabeamento que faz a conexão principal entre salas de telecomunicações, salas de
equipamentos e pontos de entrada. Principalmente constituı́do de cabos de backbone e
cross-connection intermediário e principal, cabos de conexão, conexão entre pavimentos
e cabos entre prédios [2].
Ele é distribuı́do preferencialmente em uma topologia estrela de até dois nı́veis
hierárquicos, podendo implementar uma gama alta de aplicações no sistema. Podem haver
outras topologias. Na sua constituição em topologia estrela, usam-se cabos e fios dos
tipos:
1.
2.
3.
4.
5.

Cabo de par-trançado de 100-ohm não blindado;
Cabo de par trançado de 150-ohm blindado que não ultrapassa os 700 metros;
Cabo coaxial de 50-ohm não excedendo 500 metros;
Fibra óptica de 62.5/125µm multi-modo, não excedendo 2,000 metros;
Para aplicações de voz, podem ser utilizados cabos multipares (50, 100 ou 200
pares).

É importante ressaltar que os requisitos de caminhos e espaços para a distribuição
do cabeamento de backbone para telecomunicações em edifı́cios comerciais são os mesmos do subsistema de cabeamento horizontal.
2.3. Área de trabalho
Área onde o usuário trabalha com seus equipamentos, que são destino final dos cabos,
onde os mesmos são conectados. É tipicamente uma sala com acesso restrito, considerada
uma área de demarcação, onde a responsabilidade do Provedor de Serviços de Internet ou
do provedor de telecomunicações termina e a dos proprietários do local começa. [4]
Os equipamentos utilizados na area de trabalho são designados de tal forma que
adições de novas estações e mudanças de layout sejam feitas facilmente.
Recomenda-se um mı́nimo de duas tomadas a cada 10m2 de área de trabalho.
Cada tomada deve ter, no mı́nimo, duas conexões fêmeas, sendo uma delas, necessariamente, um conector RJ45, uma tomada RJ45, um conector de fibra óptica, um conector
RJ11. Para a tomada do RJ45 mencionada utilizar cabo de pares trançados Categoria 5e
ou superior de quatro pares 100Ω U/UTP ou F/UTP; Cabo de pares trançados categorias
superiores, de quatro pares 100Ω U/UTP ou F/UTP; Cabo ótico multı́modo de 50/125µm
e os cabos OM-3 e OM-4 (otimizados para laser); Cabo ótico multı́modo de 62,5/125µm.
É recomendado que cada área de trabalho tenha duas tomadas de telecomunicações Categoria 6, U/UTP.
2.4. Sala de Telecomunicações
A sala de telecomunicações é onde são alocados os equipamentos que recebem os cabos de backbone e os equipamentos que distribuem o cabeamento horizontal em cada
andar do edifı́cio. O projeto da sala de telecomunicações deve levar em conta o tamanho da edificação, o espaço do piso atendido, necessidade de ocupantes, além considerar
expansões futuras.
Em alguns casos a sala de telecomunicações pode ser apenas um armário, um
gabinete ou um rack. Recomenda-se pelo menos uma sala de telecomunicações por piso.
No interior da sala de telecomunicações também é possı́vel criar sistemas exclusivos e independentes das outras áreas do edifı́cio, utilizando somente o cabeamento respectivo e centralização do sistema no seu interior.
2.5. Sala de Equipamentos
A sala de equipamentos é a parte do edifı́cio responsável por abrigar os componentes mais
complexos que compõem o núcleo da rede, como switches, servidores de rede, no-breaks
entre outros.
Por conter equipamentos de alto valor é necessário um ambiente de refrigeração.
Nela podem também existir cabos horizontais interligando pontos importantes na infraestrutura da rede. Deve também possuir fácil acesso para a entrada de novos equipamentos.
2.6. Entrada do Edifı́cio
É o ponto onde a conexão do cabeamento externo proveniente de operadoras ou provedores se conectam ao backbone do edifı́cio. É importante que esta sala seja um ambiente que

detém apenas os equipamentos da operadora/provedora para que, em caso de manutenção,
os técnicos tenham acesso apenas aos equipamentos da mesma.
As obras de acesso devem estar localizadas em áreas secas, não sujeitas à umidade
e o mais próximo possı́vel dos dutos que servem ao cabeamento vertical.
A distribuição desse cabos em um campus seria feita por meio das seguintes
técnicas:
• Distribuição por área (por postes);
• Tubulação subterrânea;
• Cabos diretamente enterrados no solo.

3. Conclusão
Com este artigo foi possı́vel compreender a importância e as vantagens de um sistema
de cabeamento estruturado, perceber que seu objetivo fundamental é organizar e unificar
as instalações de cabos existentes e os novos sistemas de cabeamento em edificações
comerciais, residencias e industrias, tornando-se assim um sistema padrão, servindo como
referência no desenvolvimento de novos produtos e soluções para segmento de redes.
O mundo competitivo atual exige das empresas agilidade nas informações e
disponibilização de conteúdo digital de forma rápida, segura e eficiente. Uma rede de
computadores de qualidade é a forma de garantir que essas necessidade sejam supridas.
Para tanto, é necessário que se tenha um cabeamento estruturado feito de forma profissional, com os melhores materiais, fácil de ser mantida e prevendo o crescimento da
empresa.
Executar o cabeamento estruturado de uma rede não consiste apenas no
lançamento dos cabos pela edificação. Vários fatores devem ser considerados no projeto
e testes feitos para garantir o desempenho. É importante ressaltar que ocasionalmente as
normas são atualizadas, por é importante ficar atento a possı́veis mudanças.
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Abstract. This article aims to highlight the main activities developed by the
research and research group, "House / Town - Art, Design and Technology
Projects for Quixadá." The relevance of this work is generally to present the
first practice of the research group on campus UFC/Quixadá; the project
"Sounds of Memory".
Keywords. House. Town. Memory.
Resumo. Este artigo tem como objetivo evidenciar as principais atividades
realizadas pelo grupo de investigação e pesquisa,“Casa/Cidade - Projetos de
Arte, Design e Tecnologia para Quixadá”. A relevância deste trabalho é de
forma geral, apresentar a primeira ação prática do grupo no Campus
UFC/Quixadá, o projeto “Sons da Memória”.
Palavras-chave. Casa. Cidade. Memórias.

1. Introdução
Quixadá é uma cidade do Sertão Central do Ceará com aproximadamente 80.000
habitantes [1]. Localizada a cerca de 170km da capital Fortaleza, é conhecida
principalmente pelas suas formações rochosas, que atraem visitantes para a prática de
esportes
radicais.
Através do REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais), a cidade foi contemplada com um Campus da
Universidade Federal do Ceará (UFC), totalmente voltado para o desenvolvimento da
área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) [2]. Além do Campus temático
da UFC, Quixadá conta com outras quatro instituições de Ensino Superior, característica
que atrai jovens, professores e pesquisadores, transformando-a num importante polo
universitário
da
região
central
do
estado.
Nesse contexto, em maio de 2016, foi dado início ao projeto de pesquisa e
investigação “Casa/Cidade - Projetos de Arte, Design e Tecnologia para Quixadá”.
Consolidando-se em leituras, discussões e atividades práticas, o projeto surge com a

proposta de desenvolver ações que integrem Arte, Design e Tecnologia. A relação
Casa/Cidade, que direciona as atividades do grupo, apresenta-se como uma metáfora de
apropriação da cidade, pensada como espaço de reflexão e produção em Arte e Design.

2. Metodologia
A cidade de Quixadá, com seus problemas e características, é a matéria-prima para o
desenvolvimento das atividades que promovam a articulação entre o fazer e o lugar
onde se faz – consciência social cada vez mais exigida para o trabalho tanto do artista
como do designer.
Esta investigação foi baseada na revisão bibliográfica de textos selecionados e
lidos pelo grupo, que tratam de casa e cidade e cujo objetivo foi o aprofundamento e a
fundamentação teórica do projeto. Além das bolsistas e do orientador, o grupo conta
com a colaboração de outros alunos do curso de Design que participam dos encontros
quinzenais.
2.1. Sobre as Leituras
A partir das leituras e discussões, o projeto foi sendo moldando. O primeiro texto lido
foi “A Desobediência Civil” [3] de Henry David Thoreau, onde começaram as reflexões
acerca do indivíduo, e como sua atuação tem um poder transformador dentro da cidade.
O segundo foi o “Pensar a Casa” [4], de Julían Santos Guerrero, no qual pudemos
entender melhor as várias definições de “casa”. Na leitura seguinte, “A Arte de
caminhar” [5], também de Thoreau, encontramos algumas perspectivas sobre o
caminhar, e relacionado ao nosso projeto, podemos imaginar quantas histórias já
aconteceram nos lugares que passamos todos os dias. Já em “As Cidades Invisíveis”[6],
de Italo Calvino, o viajante Marco Polo, descreve ao imperador Kublai Khan, as cidades
que fazem parte do grande império, cidades essas que na verdade não existem, mas que
Marco constrói a partir do que conhece e das experiências que teve em sua própria
cidade.
2.2 A Cidade como Casa
Segundo Guerrero, todos podem e sabem falar de casa, a partir das vivências que cada
pessoa tem de casa, desde o planejamento, a execução ou até mesmo problemas
enfrentados para se ter uma [4]. O que significa, por exemplo, tais frases que acabamos
falando em nosso cotidiano: “ser da casa’’, ‘‘sentir-se em casa’’, ‘‘estar em casa’’,
trazendo para reflexão o seguinte questionamento: afinal o que é casa e onde é a nossa
casa?
A casa é, antes de mais, uma contínua relação entre todos que por ela passaram.
Para Guerrero, “[...] a casa pertence aos que habitaram, aos que viveram, as suas
decisões estão penduradas nos muros em forma de janela, de porta, de cornija, de
telhado mais ou menos inclinado; mas também pertence aos que a olharam, a
admiraram, a desejaram, a odiaram, aos que se amaram dentro dela, e também aos que a
sonharam.”

Pensando nisso, a cidade apresenta-se como uma grande casa. Podemos pensar
como, por exemplo, alguém que retorna a cidade onde passou a infância, revê os lugares
que frequentava quando era criança, os antigos amigos e tem a sensação de aconchego,
de “estar em casa”. Os lugares, as ruas, um monumento no meio de uma pequena praça,
até uma ponte que perpassa um pequeno riacho, contêm memórias que remetem as
pessoas que ali moram ou moraram.

3. Sons da Memória
O primeiro projeto prático integrado ao “Casa/Cidade” é o “Sons da Memória”, pensado
com o objetivo de resgatar e manter viva dentro da universidade as histórias vividas por
alunos, professores, funcionários do Campus, que acabam marcando os lugares onde as
histórias foram vividas.
O primeiro passo foi recolher essas histórias. Gravamos o relato de diferentes
pessoas contando histórias vividas no Campus. São histórias simples, sobre coisas que
acontecem no dia a dia, mas que de alguma forma, marcam a vida das pessoas que
trabalham e estudam naquele espaço.
Para armazenar os áudios, fizemos o upload dos arquivos para um drive na web,
criando um link de um QR Code. Enumeramos os áudios por sequência de gravação, e
disponibilizamos os arquivos nos locais onde as histórias aconteceram de modo que
qualquer pessoa com um smartphone possa ter acesso a essas memórias. No dia 25 de
outubro, foi realizada a colagem dos QR Codes (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Apresentação dos QR Codes criados. Este contém uma das histórias
disponibilizadas no Campus.

Figura 2. Colocação dos QR Codes na entrada e no RU do Campus.

A cidade de “Zobeide”, descrita no livro “Cidades Invisíveis” [6], foi construída
a partir das memórias de diferentes homens, de distintos lugares e que nunca haviam se
encontrado, mas que tinham em comum um sonho: uma linda mulher nua, que corria
pelas ruas da cidade, mas nunca se deixava apanhar. Na esperança de reencontrar essa
bela mulher, juntos, reconstruíram a cidade a partir das lembranças daquele sonho que
compartilhavam.
Assim como os homens de Zobeide, que construíram a cidade a partir de suas
memórias, queremos com o “Sons da Memória”, reconstruir a história do Campus, a
partir da soma das pequenas lembranças que as pessoas que vivem o lugar carregam
consigo.

4. Conclusão
O grupo “Casa/Cidade", bem como o projeto “Sons da Memória”, ainda estão em suas
fases iniciais. Os projetos integrados começam a surgir após a realização das leituras,
fundamentais para o desenvolvimento e a manifestação de novas ideias e trabalhos.
A grande expectativa é produzir ainda mais, na intenção de integrar alunos de
diferentes cursos do Campus, com suas visões e contribuições, para que cada vez mais
possamos transformar nosso ambiente de estudo e trabalho em um lugar tão bom de se
estar quanto a nossa casa.
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Abstract. This paper presents a process for clustering algorithms by using phylogenetic trees with the DAMICORE classification tool. Such process aims to
support compilers to choose optimizations that can produce common effects for
similar codes.
Resumo. Este artigo apresenta o processo de clusterização de algoritmos utilizando árvores filogenéticas por meio da ferramenta DAMICORE. Isto é feito
com o objetivo futuro de auxiliar na escolha de otimizações que produzam efeitos comuns em algoritmos semelhantes.

1. Introdução
Com a alta demanda por aplicações computacionais eficientes, tornou-se cada vez mais
necessário buscar por técnicas de desenvolvimentos que possam auxiliar a computação.
Assim, é comum o uso de ferramentas que visam melhorar o desempenho de programas
realizando otimizações, automaticamente, ainda em tempo de compilação. Contudo, nem
sempre as soluções disponı́veis são viáveis, dada a variedade dos códigos existentes, o
que leva a um grande número de opções e otimizações que podem ser aplicadas. Neste
contexto, é possı́vel que otimizações de código aplicadas a um determinado programa
apresentem resultados comuns quando aplicadas à outros programas com caracterı́sticas
similares a este. Com isto, o processo de agrupar códigos semelhantes torna-se relevante
para a escolha das otimizações a serem aplicadas.
Este artigo mostra o processo de agrupamento de códigos com o uso de árvores
filogenéticas, usadas na Biologia, por meio da utilização da ferramenta DAMICORE
(DAta MIning of COde REpositories) [Sanches et al. 2011]. Para isto, utilizou-se um
conjunto de algoritmos codificados em três linguagens (C e Assembly x86/ARM) e mais
uma representação destes algoritmos na forma de DNA de código. Trabalhos semelhantes, relacionados ao DAMICORE e ao agrupamento de código com diferentes finalidades
podem ser vistos em [Sanches et al. 2011], [Martins et al. 2014] e [Silva et al. 2015].
O restante deste artigo é dividido da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o processo de clusterização utilizado neste artigo, enquanto a Seção 3 apresenta os experimentos e os resultados. Por fim, a Seção 4 apresenta a conclusão e as considerações finais.

2. Clusterização de códigos
O processo de agrupar códigos com caracterı́sticas semelhantes pode ser útil, dentre outras
coisas, na definição de arquiteturas, na estimativa de produtividade, ou, ainda, na escolha
de otimizações e seus respectivos parâmetros, uma vez que tais códigos podem apresentar
as mesmas suscetibilidades no que diz respeito aos efeitos das otimizações a serem aplicadas. Contudo, o processo de extração de caracterı́sticas de códigos é complexo, dada as
variedade de opções, além das peculiaridades das implementações.

Neste trabalho, realiza-se a clusterização de algoritmos por meio da ferramenta
DAMICORE, a qual não requer a extração prévia de atributos do código. O DAMICORE [Sanches et al. 2011] é uma ferramenta de classificação e clusterização que
pode ser utilizada em vários tipos de dados, independente da codificação. Isto é
possı́vel porque o DAMICORE utiliza a métrica NCD (Normalized Compression Distance [Cilibrasi and Vitányi 2005]), a qual procura encontrar relações entre dados considerando apenas a sequência binária destes e não a sua formatação. Além disto, o DAMICORE utiliza, ainda, algoritmos normalmente aplicados à outros campos cientı́ficos,
como, por exemplo, a Biologia. Os dados de entrada do DAMICORE são processados
seguindo o fluxo mostrado na Figura 1.

Figura 1. Representação do funcionamento do DAMICORE.

Inicialmente, é criada uma matriz de distâncias a partir dos dados (arquivos) de entrada, tendo como métrica a distância NCD. Em seguida, é gerada uma árvore que ressalta
a relação entre as instâncias de entrada. Esta árvore é conhecida como Árvore Filogenética
e tem seu conceito oriundo da Filogenética, campo da Biologia que investiga relações entre espécies (ou filogenias). Esta árvore é gerada por meio do algoritmo Neighbor joining
(NJ) [Felsenstein and Felenstein 2004], consolidado na Biologia como um método eficiente para identificação de filogenias. O NJ pode ser utilizado também para a identificação
de similaridades hierárquicas na computação, trabalhando diretamente com semelhanças
presentes nos dados de entrada. A próxima etapa consiste em aplicar o algoritmo Fast
Newman (FN) [Newman 2010], usado em mineração de grande volume de dados. No
contexto do DAMICORE, o FN atua sobre as árvores filogenéticas de forma a destacar as
porções mais representativas, em especial quando se trabalha com muitas instâncias. Por
fim, é gerado um conjunto de clusters, que contém o agrupamento dos dados de entrada.
Os dados de entrada usados neste artigo consistem em diferentes codificações
de algoritmos clássicos, incluindo a representação destes utilizando DNA de
código [Sanches et al. 2011]. O DNA de código trata-se da representação da estrutura de
um código por meio de uma cadeia de sı́mbolos. Cada simbolo é gerado a partir de uma
regra de transformação especı́fica, diretamente relacionada a um elemento do programa
(e.g., operadores aritméticos e laços). Estas transformações consistem na substituição
dos tokens do código por seus respectivos sı́mbolos de acordo com uma tabela preestabelecida. Em [Sanches et al. 2011] e em [Martins et al. 2014] é adotado o conjunto
de regras mostrado na Tabela 1, a qual traz também um exemplo desta representação.
O uso do DNA de código permite representar os elementos de acordo com sua
classe (e.g., variáveis, operadores aritméticos e etc.). Assim, variáveis diferentes, por
exemplo, são simbolizadas da mesma forma, independente dos nomes que lhes foram
atribuı́dos no programa. O mesmo ocorre para operações aritméticas e outros elementos.

Tabela 1. Regras de transformação para geração de DNA de código adotadas em
[Sanches et al. 2011] e [Martins et al. 2014]

Regras de transformação
for → ”H”
++ → ”Q”
Identificador → ”I” +,* → ”A”
+= → ”P”
Comparação → ”C”
= → ”E”
read([]) → ”R”
0 → ”Z”
write([]) → ”W”

Exemplo
Código

DNA

for (X = 0; X < Y; X++)

FIEZICIQ

3. Experimentos e resultados
Neste trabalho o DAMICORE foi aplicado sobre um conjunto de algoritmos de diferentes finalidades, conforme Tabela 2. Os algoritmos foram codificados em três linguagens
de programação diferentes: C, Assemby x86 e Assembly ARM. Além disto, foi usada a
representação do código C na forma de DNA. Foi gerada uma árvore filogenética para
cada codificação adotada.
Tabela 2. Descrição dos algoritmos utilizados

Label
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O

Algoritmo
BFS
DFS
G Transposto
G Complemento
B Sequencial
B Binária
Insertion
Selection
Bubble
Quicksort
Mergesort
Heapsort
Somatório
Fibonnaci

Descrição
Busca em largura em grafo
Busca em profundidade em grafo
Gerar transposto do grafo
Gerar complemento do grafo
Busca linear em array
Busca binária em array
Ordenação por inserção
Ordenação por seleção
Ordenação bolha
Ordenação usando pivô
Ordenação usando divisão e conquista
Ordenação usando Heap
Calcular somatório recursivamente
Calcular Fibonnaci recursivamente

Complexidade
O(V + E)
O(V + E)
O(V 2 )
O(V 2 )
O(n)
O(log n)
O(n2 )
O(n2 )
O(n2 )
O(n log n)
O(n log n)
O(n log n)
O(n)
O(2n )

Os códigos em Assembly x86 e Assembly ARM foram gerados automaticamente
pelos compiladores GCC, versão 5.4, e Linaro GCC, versão 4.9, respectivamente. A
codificação do DNA foi obtida através das regras de transformações vistas na Tabela 3,
as quais são adaptações das regras mostradas na Tabela 1, uma vez que estas não eram
adequadas para codificar alguns elementos dos programas aqui usados.
Tabela 3. Regras para a geração de DNA de código adotadas neste artigo

for → ”H”
while → ”L”
Identificador → ”I”
= → ”E”
Inteiros → ”N”

Regras de transformação
Acesso em array → ”V” Chamada de função → ”S”
Comparação → ”C”
Retorno da função → ”R”
++ → ”Q”
Inicio de função → ”F”
– → ”M”
Expressão booleana → ”B”
-,+,*,/ → ”A”

A Figura 2 mostra as árvores geradas. Cada uma destas árvores filogenéticas determina agrupamentos que ressaltam similaridades particulares dos algoritmos. Observando
a árvore da Figura 2(a) destacam-se os seguintes agrupamentos {A, B}, {C, D}, {E}, {F},
{G, H, I}, {J, L}, {M} e {N, O}. Nas árvores das Figuras 2(b) e 2(c) as ramificações são
similares, com a diferença de que na última há uma ramificação comum para os agrupamentos {A, B} e {L, M}. Os demais agrupamentos destas árvores são: {C, D}, {E,
F}, {G, H, I}, {J}, {N, O}. Diferente das ateriores, a árvore da Figura 2(d), gerada a
partir do DNA de código, não traz o agrupamento {G, H, I}, subdividindo-o em {G} e
{H, I}. Olhando atentamente para o funcionamento do algoritmo G, percebe-se que no
laço interno não acontecem trocas imediatas a cada iteração. Os algoritmos E e F também
foram desagrupados tornando esta classificação semelhante a da árvore da Figura 2(a).
Os demais agrupamentos são semelhantes aos obtidos nas árvores outras árvores.

(a) Árvore obtida do código C.

(b) Árvore obtida do código Assembly x86.

(c) Árvore obtida do código Assembly ARM.

(d) Árvore obtida do código DNA.

Figura 2. Árvores filogenéticas geradas pelo DAMICORE.

Considerando os agrupamentos obtidos, é possı́vel perceber que houve uma

categorização que remete à finalidade do algoritmo, bem como à sua complexidade assintótica. A Tabela 4 mostra seis grupos principais inferidos a partir do agrupamento
gerado pelo DAMICORE. São eles: algoritmos de busca em grafos (G1 ), algoritmos
de manipulação em grafos (G2 ), algoritmos de busca em arrays (G3 ), algoritmos de
ordenação que pertencem a complexidade O(n2 ) (G4 ), algoritmos de ordenação que pertencem a complexidade O(n log n) (G5 ) e algoritmos com série de somas recursivas (G6 ).
Tabela 4. Grupos considerando a finalidade e a complexidade dos algoritmos

Codificação
C
Assembly x86
Assembly ARM
DNA

G1
{A, B}
{A, B}
{A, B}
{A, B}

G2
{C, D}
{C, D}
{C, D}
{C, D}

G3
{E}, {F}
{E, F}
{E, F}
{E}, {F}

G4
{G, H, I}
{G, H, I}
{G, H, I}
{G}, {H, I}

G5
{J, L}, {M}
{J}, {L, M}
{J}, {L, M}
{J}, {L, M}

G6
{N, O}
{N, O}
{N, O}
{N, O}

Como mostrado, representações diferentes dos algoritmos resultam em agrupamentos diferentes por parte do DAMICORE. Com isto, é possı́vel perceber que caracterı́sticas diferentes são ressaltadas em função da representação utilizada, embora haja
também grupos comuns a todas. Assim, novas análises devem ser realizadas a fim de se
obter uma melhor compreensão do impacto das representações na classificação.

4. Conclusão
Este artigo apresentou o processo de clusterização de algoritmos utilizando árvores filogenéticas, o qual mostrou-se eficaz mesmo sem a necessidade da extração prévia de
atributos. Adicionalmente, os resultados mostram a influência da representação no processo de clusterização, o que sugere a necessidade da exploração de novas formas de
representação, como o DNA de código, a fim de serem ressaltadas diferentes caracterı́sticas. Assim, pretende-se, futuramente, explorar novos métodos para representação
de código, bem como a aplicação de otimizações baseada nos agrupamentos gerados pelas
árvores filogenéticas.
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Abstract. This article aims to identify the main faults committed at the time of
encoding software, showing its main problems. Besides showing tips on how to
avoid them, showing some techniques that allow the construction of a clean
code and quality.
Key-words: Clean code. Software. Quality
Resumo. Este artigo tem como objetivo identificar as principais falhas
cometidas no momento da codificação de um software, mostrando seus
principais problemas. Além de mostrar dicas de como evitá-los, mostrando
algumas técnicas que permitem a construção de um código limpo e de
qualidade.
Palavras-chave: Código limpo. Software. Qualidade.

1. Introdução
Devido a necessidade atual de automatizar os processos do cotidiano, as
organizações de desenvolvimento de software têm cada vez mais a necessidade de
construir softwares mais robustos e de qualidade, que sejam de fácil manutenibilidade e
seguros.
Para isso, essas empresas necessitam de um bom projeto de software que seja
capaz de garantir a satisfação do cliente após sua implantação, mas isso não é o suficiente
para garantir tal êxito, já que maior parte das falhas que ocorre em software se dá por
meio da falha humana.
Sejam requisitos mal compreendidos à codificações mal implementadas, são
diversos os fatores que permitem ocorrer falhas no desenvolvimento de um software. E é
deste último que este artigo dará foco, buscando analisar e identificar as principais falhas
cometidas pelos participantes, falhas essas que serão abordadas ao longo das seções
seguintes deste artigo, além de dicas para evitar que essas falhas aconteçam.

2. Metodologia de pesquisas realizadas
Para a confecção deste artigo, foram obtidas informações através de pesquisas
bibliográficas, que buscassem identificar os principais erros que ocorrem no momento da
codificação, também foi realizada uma pesquisa com alunos da Universidade Federal do
Ceará no campus de Quixadá, onde foi pedido a estes alunos que resolvessem um
problema simples de programação. Dentre os participantes da pesquisa, estão inclusos
alunos das disciplinas de Fundamentos de Programação, Programação Orientada a
Objetos e Estrutura de Dados.

Através da resolução do problema proposto, foi possível identificar tais erros e
realizar uma análise das falhas que foram cometidas pelos mesmos, dentre estas falhas,
este artigo foca em problemas como: A escolha de nomes de variáveis, funções, métodos
e procedimentos, indentação e espaçamento.
Durante as seções seguintes, serão apresentados os resultados desta pesquisa
informando a porcentagem de participantes que cometeram alguma das falha
supracitadas.

3. Escrevendo um código limpo
Uma das principais atividades da construção de um software é a codificação, é
nesse momento que um programador interpreta um problema da vida real e o transforma
em códigos que um computador possa compreender e executá-los. Ao longo dos anos
diversas técnicas e ferramentas têm sido criadas para auxiliar na construção desses
códigos, códigos esses que devem ser bem escritos de forma que quem o codificou ou
uma outra pessoa que esteja lendo esse código possa compreendê-lo, essa é uma regra
simples que qualquer um que esteja aprendendo a programar já ouviu.
São diversas as técnicas, padrões e convenções que existem para se obter um
código que seja legível e livre de erros (ou bugs, como é conhecido na computação), o
que não implica que essas regras devem ser obrigatoriamentes seguidas, mas utilizá-los
irá contribuir para a escrita de um código limpo e eficiente (MACORATTI, s.d.). Códigos
mal implementados acarretam em diversos problemas para quem está trabalhando nele,
principalmente se for uma equipe de alguma empresa. Ao longo do tempo cada nova
alteração neste código faz com que novos problemas surjam fazendo com que a
produtividade de tal equipe diminua e que os prazos para entrega do projeto não sejam
atendidos (MARTIN, 2011). De acordo com Ambler (1997), a atividade de manutenção
e suporte consome cerca de 80% dos recursos disponíveis de uma empresa de
desenvolvimento de software.
Para evitar problemas como esse é necessário um padrão de desenvolvimento, que
inclua técnicas a serem seguidas, além de desenvolvedores experientes que saibam
diferenciar um código bom de um código ruim, esse e outros conhecimentos são obtidos
através de muita prática, identificando os próprios erros, vendo os erros de outras pessoas
e tomando as decisões corretas para evitá-los (MARTIN, 2011).
A arte de escrever um código limpo não consiste apenas em conhecer os padrões
e as técnicas para escrita, mas este conhecimento é fundamental para dar início às práticas
que levarão a construção de códigos mais eficientes, que dificilmente encubram erros e
que principalmente possa ser compreendido por outras pessoas (KERIEVSKY, 2008).
Nas seções seguintes serão mostrados alguns dos principais erros cometidos por
desenvolvedores iniciantes e que perduram durante muito tempo durante a vida
profissional destes.

4. Técnicas para escrever um código limpo
4.1. Nomes das variáveis
Qual o nome ideal para colocar em uma variável? Talvez esse seja o dilema inicial
de qualquer desenvolvedor que esteja começando a programar, escolher um nome que
seja coerente com o dado que a variável guarda.

A escolha de um nome adequado pode fazer toda a diferença, possibilitando uma
leitura e compreensão melhor do código e não deixando dúvidas quanto ao que o
programa faz (SILVEIRA, 2010). É muito comum quando estamos iniciando no mundo
da programação, escolher nomes que sejam de rápida escrita, mas isso afeta e muito na
qualidade do código.
A figura 1, mostra um exemplo de um código feito por um participante da pesquisa
realizada, é possível observar que não existe nenhum padrão nos nomes das variáveis o
que faz com que esse código seja de difícil compreensão e necessitando de uma análise
minuciosa para identificar seu propósito.

Figura 1. Trecho de um código em linguagem C feito por um participante da
pesquisa.

Cerca de 65% dos participantes da pesquisa escreveram o código com nomes de
variáveis que de forma alguma permitissem compreender a informação que elas guardam,
esse é um tipo de má prática que acaba virando um costume do desenvolvedor e tornandose uma grande dor de cabeça com o passar do tempo.
De acordo com Martin (2011), um nome adequado para uma variável deve ser
escolhido conforme seu propósito, ou seja, seu nome deve representar de forma clara o
dado que está inserido nela e que tenha sentido para o contexto de todo o código. Além
disso, ele ainda diz que esses nomes devem evitar passar informações erradas, evitando
por exemplo abreviações que possam confundir os programadores ou até mesmo nomes
que sejam impronunciáveis. Outro problema que Martin (2011) cita é o uso de números
sequenciais em nomes, como é possível observar na figura 2, por não possuir nenhuma
informação sobre o que essas variáveis guardam esse tipo de problema acaba gerando
uma grande confusão para os que tentarem entender o que o código faz e até mesmo seu
criador terá problemas com o passar do tempo.

Figura 2. Imagem adaptada de Martin (2011).

4.2. Nomes das funções, métodos e procedimentos
Outra dica de Martin (2011), é quanto a escolha dos nomes das funções, métodos
ou procedimentos, seus nomes devem indicar a ação que eles fazem, para isso deve-se
usar verbos nos nomes. Observe a figura 3, podemos ver o exemplo de duas funções que
verificam a quantidade de ocorrências de um caractere em determinada palavra:

Figura 3. Imagem elaborada pelo autor.

Perceba a diferença que existe entre as duas funções da imagem, na primeira seu
nome não deixa claro o que a função faz, já na segunda é possível identificar rapidamente
o que a função faz sem deixar nenhuma dúvida sobre o seu propósito.
A escolha do nome ideal pode levar muito tempo, mas é um tempo necessário
para tornar o código bem escrito e livre de ambiguidades (MARTIN, 2011).
4.3. Indentação
A indentação permite identificar e diferenciar cada escopo que existe dentro do
código, possibilitando a identificação de toda estrutura hierárquica, e facilitando ainda
mais sua compreensão. Este é um dos fatores mais importantes na construção de um
código limpo, e não fazê-lo irá tornar o codigo muito difícil de ser lido.

Figura 5. Trecho de um código em linguagem C feito por um participante da
pesquisa.

Observe na figura 5, que o participante que escreveu este de código teve
dificuldades em indentá-lo, apesar de ser um código pequeno, é possível visualizar a
desordem que um código mal indentado pode causar. 55% dos participantes da pesquisa
também tiveram dificuldade em indentar seus códigos, este dado mostra o despreparo que
existe entre esses participantes e que ainda existe em muitos desenvolvedores.
É importante indentar o código desde o início de sua construção, isso irá evitar o
encobrimento de erros e irá facilitar sua leitura e compreensão.
4.4. Espaçamento
Outro fator que influencia consideravelmente na compreensão e leitura de um
código é o espaçamento entre os elementos que nele existem. Na figura 5, podemos
observar como diversos elementos não possuem nenhuma regra quanto a sua formatação.
Segundo Martin (2011), é necessário usar um espaço em branco para associar
coisas que estão intimamente relacionadas e desassociar as que possuem pouca relação,
por exemplo, não se deve colocar espaços entre nomes de funções e os parênteses, pois
são coisa que estão extremamente relacionadas. Outra dica é sempre colocar espaços entre
os elementos que rodeiam um operador binário e sempre que usar alguma pontuação

como vírgula ou ponto e vírgula não é recomendado colocar um espaço antes da
pontuação e não colocar depois dela, como é possível visualizar na figura 6.

Figura 6. Trecho de um código em linguagem C feito por um participante da
pesquisa.

Cerca de 70% dos participantes da pesquisa tiveram algum problema com
espaçamento, este dado mostra que é necessário muita prática para poder identificar os
momentos certos de se adicionar um espaço. Adicionar espaçamentos adequados em um
código o torna mais elegante e facilita sua leitura.

5. Conclusão
Ao longo deste artigo, podemos observar alguns dos principais erros cometidos
pelos participantes da pesquisa, erros que começam como uma má prática de programação
e acabam se tornando um costume na vida de muitos.
É possível inferir por meio dos resultados que ainda existe muitos
desenvolvedores que possuem alguma dificuldade em escrever um código limpo, o que
pode acarretar em grandes problemas em suas vidas acadêmicas e posteriormente
profissional.
É necessário muita prática e atenção para evitar tais falhas, pois o preço por
escrever um código ruim poderá dar muitas dores de cabeça tanto para quem o escreve
quanto para quem for lê-lo.
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Abstract. The goal of this article consists in explaining the function of data collection
for research through surveys, their models, objectives and types of questions. Using as
an example a research done to raise the interest of the students from UFC about
summer courses using the platform Google Forms.
Resumo. O objetivo do presente artigo consiste na explicação do funcionamento de
coleta de dados para pesquisas através de questionários, seus modelos, objetivos, e
tipos. Usando como exemplo uma pesquisa realizada para levantar o interesse dos
alunos da UFC em relação a cursos oferecidos durante as férias de verão usando a
plataforma Google Forms.

1. Introdução
A Interação Humano-Computador (IHC) é uma disciplina que diz respeito ao
design, avaliação e implementação de sistemas de computacionais interativos para uso
humano em um contexto social e com os estudos dos principais fenômenos que os
cercam (HEWETT et al, 1992).
Uma matéria estudada em IHC é o levantamento de dados através de pesquisa.
Existem várias técnicas para coletar dados, elas são classificadas por Barbos e Silva
(2010) como métodos de investigação. Dentre as técnicas de coleta de dados, citamos:
Brainstorming, Focus Group, Questionários, Entrevistas e Card Sorting. Neste trabalho
vamos explicar como funciona a coleta de dados através de questionários.

2. Questionários
Não há um modelo ideal de questionário em relação ao conteúdo ou ao número
de perguntas. Cada projeto exige criatividade e formas adequadas na formulação de
perguntas cujas respostas atentam a todos os objetivos propostos pelo questionário.
Para uma coleta de dados efetiva existem vários fatores que devem ser
observados assim como: verificar se as perguntas estão de acordo com o objetivo do
questionário, usar a linguagem do público que responderá o questionário, verificar se há
ambiguidade nas perguntas, não fazer perguntas embaraçosas, não obrigar o participante
da pesquisa a fazer cálculos, não incluir perguntas que relatam um passado distante.
Todas essas medidas devem ser tomadas a fim de focar o questionário nos dados
necessário e não constranger o entrevistado.
Essas questões são avaliadas numa etapa de planejamento, a qual deve anteceder
a coleta de dados. Ou seja, todo questionário deve ser previamente e cuidadosamente
elaborado para que o objetivo da pesquisa seja atingido.

3. Questionário Quantitativo x Qualitativo

Nem todo questionário segue o mesmo padrão, alguns contém campos para você
expressar a sua opinião enquanto outros simplesmente te dão as opções das quais você
deve escolher. Um dos pontos que os diferenciam é se a abordagem adotada na pesquisa
é qualitativa ou quantitativa. Na quantitativa temos perguntas numa sequência lógica,
que não pode ser alteradas pelo participante ou pesquisador as perguntas são feitas
exatamente como estão no formulário. Este tipo de Questionário é indicado para quando
já foi feito um Brainstorming sobre as perguntas que teriam maior impacto sobre os
dados, e que tenham que atingir um grupo grande de pessoas onde é ‘inconveniente’ ler
a opinião de todos.
Já no Questionário Qualitativo temos perguntas abertas onde o participante pode
expressar livremente a sua opinião sobre a questão. As perguntas feitas podem ser
alteradas pelo pesquisador de acordo com o andar da entrevista ou do interesse no
tópico em questão.

4. Objetivos e Perguntas
Os objetivos de um Questionário podem estar explícitos, considerado não
disfarçado. Como também podem, por motivos estratégicos, não serem explícitos e o
questionário é dito disfarçado.
Existem também vários tipos de perguntas num questionário para que o objetivo
seja alcançado com maior precisão como: pergunta fechada, pergunta aberta, pergunta
semiaberta, pergunta dicotômica, perguntas encadeadas, escolha ordinal de preferência e
também perguntas em ordem de preferência.
Assim como as perguntas também temos diferentes escalas onde o entrevistado
pode escolher por importância ou nível de concordância com denominado assunto
como: escala ordinal de preferência, escala ordinal de ranking, escala de lembrança de
marca, escala de diferencial semântico, escala de Likert, escala itemizada, escala de
intenção de compra.

Figura 1. Objetivo e Perguntas Fechadas

Como podemos observar na Figura 1 acima, o Objetivo do questionário deve
estar explícito para o maior comprometimento do entrevistado já que é algo que o afeta
diretamente. As perguntas são realizadas de forma dicotômica, quando tem como
resposta sim ou não.

Figura 2. Perguntas Semiabertas

Na segunda parte da pesquisa podemos perceber que o entrevistado pode
escolher uma das opções previamente estabelecidas assim como escolher uma nova
opção que ele sugeriu.

5. Conclusão
Vimos a importância da atenção aos detalhes no momento da elaboração de um
questionário. E também que até os tipos de pergunta podem influenciar no resultado do
levantamento de dados. Assim como entender a linguagem e as necessidades do
público-alvo previamente.
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Abstract. The Linear Integer Programming model proposed by [Nunes 2015]
for the Crew Scheduling Problem has some restrictions that were added to
improve the execution time. In this paper we evaluate the execution time and the
quality of the solution without such restrictions, and we compare it with a model
that includes a initial feasible solution obtained by a Constraint Programming
model developed in a parallel research.
Resumo. No modelo de Programação Linear Inteira proposto em [Nunes 2015]
para o Problema de Programação de Tripulação, algumas restrições foram
inseridas para melhorar o tempo de execução. Neste trabalho avaliamos o
tempo de execução e a qualidade da solução do modelo sem a inclusão destas
restrições, e comparamos com um modelo que inclui uma solução viável inicial
obtida por um modelo de Programação por Restrições desenvolvido em um
projeto de pesquisa paralelo.

1. Introdução
O processo de programação de tripulação é a construção de turnos legais,
incluindo horas extras, que juntos atendam a todas as viagens de um planejamento
[Wren and Rousseau 1995]. Essa alocação está sujeita às leis trabalhistas bem como aos
acordos com as cooperativas e sindicatos.
A criação dos turnos é tratada na computação como um problema de tomada de
decisão e é conhecida como Problema de Programação de Tripulação (PPT), ou Crew
Scheduling Problem (CSP). Problemas de decisão geralmente são abordados usando
modelos matemáticos de otimização, que buscam a melhor escolha para otimizar um
valor objetivo. O tipo mais comum dos modelos matemáticos para problemas de decisão
são aqueles que seguem as caracterı́sticas da Programação Linear (PL) e suas variações:
Programação Linear Mista (PLM) e Programação Linear Inteira (PLI) [Wolsey 1998].
[Nunes 2015] propôs um modelo utilizando PLI considerando leis trabalhistas no
contexto da cidade de Fortaleza, CE. Este trabalho tem como objetivo avaliar o tempo
de execução e a qualidade da resposta do modelo, quando removidas as restrições de
modelagem que fecham a alocação em um escopo de tabela. O modelo foi replicado e foi
feita uma validação dos experimentos apresentado na monografia de [Nunes 2015], além
de uma comparação experimental entre o modelo original, o modelo sem as restrições de
escopo de tabela e o modelo com a solução viável inicial obtida através de um modelo de
programação por restrições desenvolvido em projeto de pesquisa paralelo.

2. Modelo de [Nunes 2015]
As linhas de ônibus urbano da cidade de Fortaleza são operadas por empresas
terceirizadas, que devem alocar os ônibus e os motoristas que vão atender as linhas.
Cada linha representa uma rota que os motoristas devem percorrer e é executada
diversas vezes ao longo do dia. Essa quantidade é influenciada pela demanda do local e
pelo tipo de dia: útil, sábado ou domingo (um feriado é tratado como um domingo). Uma
linha possui várias tabelas de horários que indicam que um veı́culo está operando nesta
linha, por isso as linhas podem ser compartilhadas pelas empresas. Cada tabela pode ser
subdividida em pequenas viagens de um ponto de parada a outro. Chamamos de tarefa
um conjunto de viagens. Dentre os pontos de parada, existem alguns pontos especiais:
os postos de controles e os terminais. Estes pontos possibilitam a troca de motoristas ou
mesmo de veı́culos que trabalharão na tabela.
Devido à sua caracterı́stica combinatória, na literatura o PPT é geralmente
dividido em dois subproblemas: Problema de Determinação de Tarefas (PDT) e Problema
de Alocação de Escalas (PAE)[Gomes 2011]. O PDT consiste em criar tarefas a partir das
viagens de cada linha e o PAE consiste em delegar cada uma dessas tarefas a um motorista.
É nessa última etapa que o modelo de programação linear é utilizado.
2.1. Variáveis de decisão
As variáveis xm,s,d,t,f ∈ {0, 1} e rm,s,d,t,f ∈ {0, 1} indicam se o motorista m está alocado
e se ele encerrou o turno na tarefa f da tabela t do dia d da semana s, respectivamente. A
variável ym,s,d ∈ {0, 1} indica se o motorista m trabalhou no dia d da semana s e a um,s ∈
{−QM AHP S, QHED ∗ QM DSF } indica quantos minutos foram trabalhadas a mais
ou a menos que o tamanho da jornada semanal mı́nima pelo motorista m na semana s,
onde QM AHP S é a quantidade máxima de horas1 não aproveitadas por semana, QHED
é a quantidade máxima de horas extras diárias e QM DSF é a quantidade máxima de dias
sem folga. A variável vm,s ∈ {0, QHED ∗ QM DSF } indica a quantidade em minutos
extras a serem pagos ao motorista m na semana s. E por último, zm ∈ {0, 1} indica se o
motorista m foi alocado em alguma tarefa da escala.
2.2. Restrições do modelo
Os conjuntos que são utilizados no modelo são: M = {0, 1, ..., M − 1}, onde M é
o número de motoristas disponı́veis para a escala; S = {0, 1, ..., S − 1}, onde S é o
número de semanas da escala; D = {0, 1, ..., 6} que indica os dias da semana; Td =
{0, 1, ..., Td − 1} onde d é o ı́ndice de um dia e d ∈ D e Td indica a quantidade de tabelas
de um dia d; Ft = {0, 1, ..., Ft − 1} onde t é o ı́ndice de uma tabela e t ∈ Td e Ft indica
a quantidade de tarefas da tabela t; E = {0, 1, ..., E − 1} e indexa os dias da escala, onde
E é o número total de dias da escala.
A função objetivo do modelo, mostrada na equação (1), minimiza o número de
motoristas da escala que será criada. As equações de (2) a (7) apresentam as restrições
de modelagem. As equações em (2) garantem que todas as tarefas serão atendidas por
exatamente um motorista. Já as mostradas em (3) e (4) são utilizadas para deduzir os
valores das variáveis ym,s,d e zm respectivamente. Em (5) e (6) temos as restrições que
1

Todas as horas utilizadas no modelo são transformadas em minutos

identificam o final de uma jornada de trabalho, onde na primeira são identificados os finais
de jornadas em todos os horários exceto o último, e a segunda identifica o fim dos turnos
no último horário. As restrições em (7) garantem que o motorista termina no máximo
uma jornada por dia, e delimita que um motorista só pode trabalhar em uma única tabela
por dia.
Os conjuntos de restrições (8) até (17) representam as restrições trabalhistas. As
equações em (8) determinam que um motorista deve ter um descanso mı́nimo entre dois
turnos de trabalho, onde as variáveis do tipo HTs,d,t,f indicam a hora de término da tarefa
f da tabela t do dia d da semana s. Já as equações em (9) têm a função de guardar
uma memória da escala anterior, que não pode ser ignorada para que a escala seja legal.
A variável QM DEJ indica a quantidade mı́nima de descanso entre duas jornadas, as
varáveis do tipo HIs,d,t,f informam a hora de inı́cio da tarefa f , e as HT U Dm informam
a hora de término do turno no dia anterior ao do inı́cio da escala do motoristas m.
As equações em (10) determinam o tamanho máximo da jornada, e a variável
QM AHT T define a quantidade máxima de horas de um turno de trabalho, e as variáveis
do tipo T Fs,d,t,f indicam o tamanho da tarefa. As restrições em (11) servem para deduzir
o valor das variáveis um,s , onde QHJS indica o tamanho padrão da jornada. Os valores
das variáveis vm,s são deduzidos através das restrições em (12). As restrições em (13)
garantem um limite superior para o número de horas extras por semana, que é determinado
pela variável QM HES.
As restrições em (14) e em (16) garantem que os motoristas não trabalharão
mais dias consecutivos que o permitido, e que não terão menos folgas de domingos
que o acordado com os sindicatos, respectivamente. Já as apresentadas em (15) e em
(17) garantem a memória da escala anterior, ou seja, as primeiras alocações levarão em
consideração o dia anterior de trabalho e a última vez que o motorista teve uma folga de
domingo. As variáveis QDU Fm e QSU F Dm indicam a quantidade de dias sem folgas do
motorista m antes da escala iniciar, e quantas semanas sem folga de domingo ele passou.
P −1
Min M
(1)
m=0 zm
PM −1
(2)
m=0 xm,s,d,t,f = 1, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D, ∀t ∈ Td , ∀f ∈ Ft
ym,s,d ≥ xm,s,d,t,f , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D, ∀t ∈ Td , ∀f ∈ Ft

(3)

zm ≥ ym,s,d , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D

(4)

rm,s,d,t,f ≥ xm,s,d,t,f −1 − xm,s,d,t,f , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D, ∀t ∈ Td ,
∀f ∈ {1, 2, ..., Ft − 1}

(5)

rm,s,d,t,Ft ≥ xm,s,d,t,Ft −1 , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D, ∀t ∈ Td
PTd −1 PFt
t=0
f =1 rm,s,d,t,f ≤ 1 ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, ∀d ∈ D
xm,(e/7),(e%7),t1 ,f1 + xm,((e+1)/7),((e+1)%7),t2 ,f2 ≤ 1, ∀m ∈ M, ∀e ∈ E, ∀t1 ∈ T(e/7) ,
∀f1 ∈ Ft1 : HT(e/7),(e%7),t1 ,f1 > 1440 − QM DEJ, ∀t2 ∈ T((e+1)/7) ,
∀f2 ∈ Ft2 : HT((e+1)/7),((e+1)%7),t2 ,f2 < QM DEJ

(6)
(7)
(8)

xm,0,0,t,f = 0, ∀m ∈ M : HT U Dm > 1440 − QM DEJ, ∀t ∈ T0 ,
(9)
f ∈ Ft : HI0,0,t,f + 1440 − HT U Dm < QM DEJ
PTd −1 PFt −1
t=0
f =0 (T Fs,d,t,f ∗ xm,s,d,t,f ) ≤ QM AHT T + QHED, ∀m ∈ M, ∀s ∈ S, (10)

∀d ∈ D
P6 PTd −1 PFt −1
d=0

t=0

f =0

(T Fs,d,t,f ∗ xm,s,d,t,f ) = QHJS ∗ zm + um,s , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S(11)

vm,s ≥ um,s , ∀m ∈ M, ∀s ∈ S
(12)
PM −1
(13)
m=0 vm,s ≤ QM HES, ∀s ∈ S
Pe+QM DSF
ym,(e2 /7),(e2 %7) ≤ QM DSF, ∀m ∈ M, ∀s ∈ S,
(14)
e2 =e
∀e ∈ {0, 1, ..., E − QM DSF − 1}
PQM DSF −QDU Fm
ym,(e/7),(e%7) ≤ QM DSF − QDU Fm , ∀m ∈ M
(15)
e=0
Ps+QM SSF D
ym,s2 ,6 ≤ QM SSF D, ∀m ∈ M, ∀s ∈ {0, 1, ..., S − QM SSF D − 1}(16)
s2 =s
PQM SSF D−QSU F Dm
ym,s2 ,6 ≤ QM SSF D − QSU F Dm , ∀m ∈ M
(17)
s=0
O modelo contém também uma constante M que fornece um limite superior para
o número de motoristas que podem ser utilizados em uma escala. O valor da constante M
é definido pela Equação (18). A função soma o tamanho de todas as tarefas da primeira
semana e divide esse valor pelo número de horas que um motorista pode trabalhar, sem a
adição de horas extras. O fator g possibilita que seja adicionada uma folga na estimativa.


P6 PTd −1 PFt
d=0
t=0
f =0 (T F0,d,t,f )
M = g∗
(18)
QHJS

3. Metodologia
As restrições do modelo foram implementadas utilizando a linguagem C++ e a biblioteca
do solver ILOG CPLEX Optimization Studio da IBM [Cplex 2009]. Os testes foram
feitos apenas para a etapa de alocação de escalas (PAE).
As instâncias utilizadas nos testes têm tarefas de até 440 minutos, variando apenas
o valor de g na estimativa do número de motoristas disponı́veis para a alocação. As
tarefas foram criadas a partir das viagens reais da linha 22 de ônibus urbanos de Fortaleza.
Entretanto os motoristas são fictı́cios no sentido de que informações sobre os motoristas,
como QSU F Dm , QDU Fm e HT U Dm , foram geradas seguindo um padrão, e esses
valores crescem uniformemente de acordo com o ı́ndice do motorista na escala.
Com o objetivo de deixar o modelo mais próximo da realidade das empresas,
as restrições (5), (6) e (7) foram retiradas do modelo, pois, em alocações feitas
pelas empresas, os motoristas podem trabalhar em qualquer linha. A comparação do
desempenho do modelo com e sem essas restrições é mostrada na seção seguinte. Também
foi adicionado ao modelo modificado uma solução viável inicial, obtida por um modelo
de programação por restrições implementado em um projeto de pesquisa paralelo. Vale
lembrar que o modelo de programação contém as mesmas restrições descritas neste
trabalho adaptadas para o paradigma.

4. Resultados
Os testes foram executados em uma máquina com o processador octacore Intel(R)
Xeon(R) CPU E31240, 8GB de memória RAM e Ubuntu 14.04.5 LTS. Foi utilizado um
timeout de 1 hora. Na Figura 1 são mostrados, para cada valor de g no eixo x, o tempo
de CPU para o modelo sem as restrições (5), (6) e (7), o modelo sem as restrições com

solução viável inicial e o modelo original. Os números acima de cada barra representam
o número de motoristas usados em cada instância, e os que estão entre parênteses indicam
que a solução não é ótima. Já na Figura 2 são mostrados o número de motoristas usados
na escala.

Figura 1. Tempo de CPU

Figura 2. Soluções das Instâncias

5. Conclusões
Com o resultados da seção anterior temos que, ao retirar as restrições (5), (6) e (7) o
modelo perde desempenho computacional, mas encontra soluções que, embora não sejam
ótimas, são melhores que uma solução ótima com essas restrições. Ao fornecer uma
solução viável inicial ao modelo, em alguns casos a resposta pôde ser melhorada e o
tempo de CPU diminuı́do. Um caso que vale a pena ser notado é o da instância com 52
motoristas, onde o modelo com a solução viável inicial deu um resultado maior que o
modelo sem essa solução, acreditamos que o motivo do ocorrido seja porque a busca se
iniciou em ramo ruim da árvore.
Como trabalhos futuros será feita uma análise das leis trabalhistas a fim de
identificar se elas já são atendidas. Caso ainda haja alguma lei, ou parte dela, que ainda
não é incorporada pelo modelo, elas serão modeladas e implementadas e uma comparação
experimental será feita com o modelo original ao final de cada alteração. Além dos testes
com soluções otimizadas pela Programação por Restrições para tentar evitar que a busca
se inicie em um ramo ruim da árvore.
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Abstract. One of the consequences of human interference in the environment, is
the increase of carbon dioxide rates in the atmosphere. To make people aware
of this fact were created some tools, which among them are the carbon footprint
calculators. This work has as main objective to analyze the carbon footprint
calculators.
Resumo. Uma das consequências da interferência do homem no meio ambiente, é a elevação das taxas de dióxido de carbono na atmosfera. Para conscientizar as pessoas a respeito desse fato foram criadas algumas ferramentas,
onde dentre elas estão as calculadoras de pegada de carbono. Este trabalho
tem como objetivo central, fazer uma análise de calculadoras de pegada de carbono.

1. Introdução
No último século, nosso planeta tem sofrido várias alterações devido ao exorbitante
avanço da ciência e tecnologia. Tudo isto, permitiu a humanidade, maior conforto e melhores condições de vida. Contudo, o homem pensou que tudo o que a Terra oferecia era
uma fonte inesgotável, assim, este agiu de forma bastante irresponsável sem se preocupar
com os impactos que tais ações poderiam levar ao meio ambiente. Uma das principais
consequências é a elevada taxa de CO2e produzido. Visto isso, faz-se necessário ter uma
forma para a conscientização da população visando diminuir a emissão de CO2e.
Na tentativa de conscientizar a população, foram criadas algumas ferramentas para
calcular o quanto é o seu consumo de CO2e. Este trabalho tem como objetivo central
fazer uma análise de calculadoras de pegada de carbono e mostrar a razão de que algumas
calculadoras, que consideram os mesmos parâmetros, geram valores distintos.

2. Fundamentação teórica
Calculadoras de dióxido de carbono recebem como parâmetro entradas das caracterı́sticas
do comportamento individual do usuário para gerar uma quantidade de CO2e emitido
como sua pegada de carbono [Padgett et al. 2008]. Este trabalho analisa algumas calculadoras de pegada de carbono para verificar se há discrepância entre os resultados de uma
calculadora para outra.
Estas calculadoras geralmente dividem suas entradas em quesitos, tais como:
transporte, alimentação, consumo em casa e viagens aéreas. Para cada quesito, elas fornecem uma série de cálculos para estimar a emissão total de CO2e. Em alguns casos, a
própria calculadora dá conselhos que podem reduzir a emissão ou dicas de ações que você
pode fazer para compensar tal emissão. Este trabalho, tenta estudar diferentes calculadoras a fim de saber como cada quesito acima citado influencia na emissão total de dióxido
de carbono do indivı́duo.

3. Metodologia
Para realizar o objetivo deste trabalho, foram feitos experimentos de simulação em diferentes calculadoras. Estes experimentos de simulação foram realizados da seguinte maneira:

• é escolhido um conjunto de calculadoras para a simulação;
• analisa-se quais aspectos elas têm em comum;
• é atribuı́do o mesmo valor para estes aspectos;
• é observado o quão influente este valor é para o resultado total;
• os resultados da análise são anotados e armazenados em uma planilha.

4. Resultados
Durante os testes foi notado que cada calculadora tem suas próprias entradas de dados,
variando em vários quesitos de uma calculadora para a outra. Por exemplo, no quesito
transporte coletivo apenas a calculadora Iniciativa Verde considera as viagens de barca,
que é um tipo de transporte comum em algumas regiões do Brasil. Por outro lado, a
WebCO2 é a única que considera táxi nesse quesito.
Abaixo estão as informações de entrada pedida nas três calculadoras, onde a Tabela 1 apresenta as informações de entrada no quesito moradia, e a Tabela 2 apresenta os
dados de entrada no quesito transporte.

Tabela 1. Comparação do quesito moradia nas três calculadoras

Calc.

Atributos
Com
Separação
quantas Energias Tarifa
de
pessoas renováveis verde
Resı́duos
mora

CGD

Sim

Sim

Sim

Sim

Iniciativa
Verde

Sim

Não

Não

Não

Webco2

Sim

Não

Não

Não

Consumo
energético

Consumo
de Gás

Quantidade
Tipo de gás,
de cada
mas não
eletrodoméstico quantidade
Quantidade
Quantidade
em kwh ou
em m3 ou
valor da conta
em R$
Valor da conta Tipo de gás
+
+
concessionária Valo mensal

Tabela 2. Comparação do quesito transporte nas três calculadoras

Calc.

Atributos
Transporte Coletivo

Transporte individual
Viagens aéreas
km mensal
+
Número de viagens
Número de viagens semanal.
Tipo de combustı́vel
curtas, médias e
CGD
Ônibus, metrô e trem.
+
longas ao ano.
Tipo de motor
km mensal
+
contabiliza as viagens
Média de km mensal.
Iniciativa
Tipo de combustı́vel
que realizou nos
Verde
Ônibus, metrô, trem e barca.
+
últimos 12 meses
Tipo de motor
Km anual
+
Adiciona viagens
Tipo de combustı́vel
aéreas individuais.
Adiciona viagens.
Provavelmente
+
Webco2
Ônibus, taxi, metrô e trem
as dos últimos
marca, ano e modelo
12 meses.
+
Tipo de motor.
Apenas carro
Visto que, as calculadoras consideram quesitos diferentes para calcular a pegada
de carbono do indivı́duo, foi analisado quais os quesitos elas têm em comum e realizado
alguns testes, com o intuito de saber o quão relevante aquele quesito é para a emissão total
de carbono do indivı́duo. De acordo com os testes, é possı́vel perceber que apesar delas
considerarem os mesmos quesitos, a forma de calcularem é diferente, o que gera uma
discrepância entre os resultados. A seguir é descrito alguns experimentos de simulação
entre as três calculadoras supracitadas considerando apenas os atributos em comum de
cada quesito.
O experimento 1 analisa o quesito de moradia com os seguintes parâmetros:
R$100, 00 de eletricidade mensal, R$60, 00 de gás (botijão) mensal para 6 pessoas. E
os resultados estão descritos na tabela a seguir:
Tabela 3. Comparação da emissão de carbono no quesito moradia

Calculadoras
Emissão total de carbono
CGD
0.15 ton/ano
Iniciativa Verde
0.4 ton/ano
Webco2
0.325 ton/ano
O problema encontrado para comparar este quesito foi que na calculadora CGD
não permite escolher o valor dos parâmetros de consumo de eletricidade e de gás. Apenas
permite escolher se utiliza ou não. Por isso, há uma discrepância maior quando comparadas com as outras duas.

O experimento 2 analisa o quesito de transporte com o seguinte cenário: um carro
pessoal que anda em média 15000km por ano e que utiliza gasolina como combustı́vel.
Os resultados são descritos na tabela a seguir:
Tabela 4. Comparação da emissão de carbono no quesito transporte

Calculadoras
Emissão total de carbono
CGD
3.7 ton/ano
Iniciativa Verde
4.32 ton/ano
Webco2
2.74 ton/ano
Para analisar este quesito, houve problema para definir a quilometragem para cada
calculadora, pois cada uma recebe o parâmetro de uma forma diferente. A calculadora
CGD permite escolher um intervalo da quilometragem (e.g entre 10000 e 20000), a calculadora Iniciativa Verde permite escolher apenas uma quilometragem mensal e a calculadora Webco2 permite escolher a quilometragem exata. Outro problema encontrado é que
na calculadora CGD não permite definir a potência do motor do carro, diferentemente das
outras.

5. Conclusão
Analisando os experimentos, é possı́vel notar que diferentes formas de entradas com os
mesmos dados produzem resultados discrepantes. Além disso, não foi possı́vel concluir
se esse era o único motivo pela diferença nos resultados, pois as calculadoras podem
calcular de forma diferente a pegada de carbono a partir de suas entradas.
Pensando no perfil do estudante universitário, a calculadora que apresentou uma
melhor estimativa, dado os parâmetros de entrada exigidos, foi a Iniciativa Verde. Pois
ela oferece uma maior variedade de transportes coletivos e individuais, e entrada em kwh
no consumo de energia elétrica.
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Abstract. This article presents a proposal to expand the awareness of environmental values through the integration between disciplines, so that knowledge
acquired in the discipline of Environmental Education (EA) are associated with
content from other disciplines and thus shared to a greater number of students.
This work will be developed issues involving environmental knowledge for use
in the Programming Fundamentals Course (FUP) of the Federal University of
Ceará, Campus Quixadá (UFC-Quixadá).
Keywords: Environmental Education. Programming Fundamentals Course.
Transversality.
Resumo. Este artigo apresenta uma proposta de expandir a conscientização
de valores ambientais por meio da integração entre disciplinas, de modo que
conhecimentos adquiridos na disciplina de Educação Ambiental (EA) sejam associados a conteúdos de outras disciplinas e, assim, compartilhados para um
maior número de alunos. Neste trabalho serão elaboradas questões que envolvem conhecimentos ambientais para serem utilizadas na disciplina de Fundamentos de Programação (FUP) da Universidade Federal do Ceará, Campus
Quixadá (UFC-Quixadá).
Palavras-chave: Educação Ambiental. Fundamentos de Programação. Transversalidade.

1. Introdução
Tendo como pressuposto a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que define a Educação
Ambiental como processo(s) formador(es) de indivı́duos-cidadãos capaz(es) de construir
valores sociais em comum para a sociedade em harmonia com a conservação do meio ambiente garantindo a qualidade de vida de todos e sua sustentabilidade (Art. 1o ), se ressalta
a importância dessa abordagem em todos os nı́veis da educação nacional, desde o ensino
básico até o superior, tornando assim tal ensino obrigatório formal ou informalmente.
Assim, a educação ambiental é um destes processos para que os discentes tenham conhecimento dos problemas que assolam o ambiente ao qual vivem e pertencem,
podendo assim, passar a ter uma nova percepção de mundo, obter uma conscientização
sobre o meio ambiente, podendo tomar atos transformadores a respeito. Entendendo que
o âmbito escolar é onde o aluno irá pôr em prática todo o seu conhecimento obtido, é importante que os educadores ofereçam conteúdos que sejam condizentes com a realidade
de seus educandos [MEDEIROS et al. 2011].

Visto o grau de importância de mudanças de hábitos para que possamos preservar o meio ambiente, e a pequena quantidade de pessoas que se matriculam na disciplina
de EA na UFC-Quixadá, foi proposto a expansão do conhecimento adquiridos (por alunos e professora) para universidade (ou até um ambiente exterior) como um todo, através
de projetos. Neste trabalho é proposto uma forma de integrar os conteúdos da disciplina de EA e FUP na universidade referida. Essa integração vai ocorrer por meio da
elaboração de questões de programação da disciplina de FUP. Tais questões serão contextualizadas de modo que abordem conhecimentos adquiridos na disciplina de EA. Desse
modo os alunos vão adquirir conhecimentos importantes enquanto realizam suas atividades de programação. Assim, o aluno irá adquirir conhecimentos básicos sobre questões
ambientais com a EA aparecendo como tema transversal na sua formação, sem a necessidade de um tempo de dedicação exclusiva para o assunto, entretanto, essa apresentação
pode instigar à alunos tomar medidas que sejam benéficas ao meio ambiente, e até mesmo
influenciá-los que busquem mais conteúdos sobre o tal. É possı́vel ainda, que muitos discentes criem uma simpatia, tenham interesse na disciplina de EA, elaborem mais projetos
e comecem a disseminar seus conhecimentos também. Embora essa iniciativa possa contemplar a integração de EA com diversas disciplinas, FUP foi a escolhida por ser uma
disciplina obrigatória de primeiro semestre no Campus, portanto, se a medida for adotada, atingirá todos os alunos que estão ingressando na referida universidade.

2. Referencial Teórico
Todas as questões ambientais que precisam e devem ser abordadas no nosso cotidiano, não devem ser tratadas de maneira interdependente de outros temas que possuem
ligações diretas com a tal, e muito menos voltar este conhecimento para si mesmas
[BERNARDES 2010]. Assim, uma matéria para tratar de tais assuntos não é suficiente,
visto que os conhecimentos adquiridos em outras áreas também podem, e devem, ser
aplicados de maneira sustentável. Partindo desse princı́pio, faz-se necessário “lecionar”
a educação ambiental como tema transversal, causando mais impacto nos hábitos dos
alunos e proporcionando uma abordagem diferente da obsoleta forma casual.
A educação ambiental, de cunho propriamente educativo, se faz presente em toda
e qualquer disciplina, pois tendo como principal foco a mudança de hábitos e cultura dos
educandos, passa a ser um conhecimento permanente, ao qual espera-se que seja repassado, ultrapassando qualquer limite [Reigota 2001]. Desta forma, o conceito e as próprias
atitudes sobre educação ambiental não podem se restringir à apenas uma disciplina curricular, mas serem aplicadas cada uma em sua especificidade. O autor reforça a ideia
de que a educação ambiental e suas questões, são temas a serem debatidos em todos os
ambientes e, no âmbito escolar, dentre todas as disciplinas.
A partir do momento em que cada participante trata de questões ambientais e as
relaciona de maneira educativa, voltando para seu conhecimento especı́fico, é o momento
em que a interdisciplinaridade passa a existir, tornando mais fácil o processo de “desvendar” o problema e a criação de uma solução para tal [COIMBRA 2005]. Neste conceito,
é importante ressaltar como cada membro participante pode interferir no aprendizado e
na propagação dos conceitos da educação ambiental, tornando esse tema mais dinâmico
e criando uma corrente de sustentabilidade dentre os mais próximos do cı́rculo de cada
um. Logo, com a diversidade de conhecimento que cada aluno predispõe e tendo cada um
deles mente aberta e disposição para mudanças de hábitos e cultura, formar não só alu-

nos, mas cidadãos ambientalmente conscientes através de temas transversais e métodos
interdisciplinares, passa a ser uma obrigatoriedade dentro de todo o nı́vel de ensino, para
que possamos manter uma relação saudável com o nosso meio ambiente.

3. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo abordar questões ambientais como um tema transversal
em disciplinas ofertadas na UFC-Quixadá e, desta forma, fazer com que a EA atinja um
grande número de pessoas, disseminando o conhecimento.

4. Metodologia
Nesta seção são abordados os passos necessários para que o objetivo do trabalho seja
alcançado. A primeira etapa do processo consiste em buscar materiais necessários para
elaboração de questões. A princı́pio, as questões são destinadas à disciplina de FUP, pois é
uma disciplina obrigatória de primeiro semestre e atinge todos os alunos que ingressam no
campus. Em seguida, devem ser desenvolvidas questões de FUP relacionadas aos diversos
temas de EA. Pretende-se, principalmente, que as questões abordem práticas diárias da
comunidade, gerando uma conscientização dos estudantes sobre medidas que eles podem
fazer para diminuir impactos negativos no meio ambiente. E, finalmente, disponibilização
do material desenvolvido para professores da disciplina disciplina de FUP.

5. Resultados Preliminares
Como resultados preliminares deste trabalho, foram desenvolvidas algumas questões sobre alguns temas da EA. As questões desenvolvidas são exibidas adiante:
5.1. Consumo de água
Segundo a Sabesp, os vazamentos são o maior vilão no que se refere ao desperdı́cio de
água. Uma torneira gotejando desperdiça mais de 40 litros de água por dia. Pedro, ao
ver uma notı́cia relacionada, ficou curioso e resolveu pesquisar mais sobre o assunto. Ele
encontrou a informação que esse gasto é estimado em 46 litros de água por dia e quer
calcular o gasto para alguns tipos de unidade de medida: litros/hora, litros/dia, litros/mês,
litros/ano. Ajude Pedro, e desenvolva um programa que receba uma quantidade x de
unidades e a unidade de medida escolhida (o programa deve dá a possibilidade de escolher
uma entre as opções supracitadas) e mostre a quantidade estimada de litros gasto por uma
torneira em x unidades de medida. Por exemplo, se x for 5 e a unidade escolhida for
litros/mês, a saı́da do programa deve ser ‘6900 litros’.
5.2. Lixo
Um dos maiores problemas da humanidade atualmente, é a grande produção de lixo e
a destinação que recebem (que em sua maioria são destinados à lixões e/ou aterros sanitários, o que é, de acordo com a agenda 2030 da ONU, inadequado para o desenvolvimento sustentável mundial). Para ter noção de quanto cada brasileiro, de cada estado gera,
em média, por dia, em 2013, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública
e Resı́duos Especiais (Abrelpe) realizou um estudo para obter tais dados. Após realizar
esse estudo, foi informado que o cearense gera, em média, por dia 1,098 kg de lixo. Você,
preocupado com o meio ambiente e com o destino dos resı́duos gerados por si mesmo e

sua famı́lia, decidiu calcular quantos kg são gerados por cada um ao ano. Após calcular sua “pegada de resı́duos” compare com a média anual (383 kg/ano) e dependendo do
resultado imprima as seguintes mensagens:
1. Mais de 10 kg acima da média: “Hora de pensar globalmente e agir localmente.
Ponha em prática a polı́tica dos 3R’s, o planeta agradece!”
2. Igual ou até 10 kg mais/menos que a média: “Você está em equilı́brio com o
planeta, mas não podemos nos acomodar, sempre podemos melhorar!”
3. Mais de 10 kg abaixo da média: “PARABÉNS! O planeta e todos nós que o
habitamos agradecemos. Continua sendo um cidadão verde e passe à frente esta corrente!”
5.3. Energias Renováveis
O uso de tecnologias para gerar energia a partir de um meio renovável existe há anos, mas
aqui no Brasil, esta cultura vem crescendo de maneira rápida e efetiva apenas nos últimos
10 anos. Uma das fontes mais procuradas e aderidas pelos brasileiros, apesar do seu preço,
é a energia solar, gerada através de placas solares. Após a resolução 482/2012 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que diz que se o total de energia gerada pela casa
for maior que o de energia consumida, o saldo positivo é enviado para a distribuidora
como “crédito” válido por até 36 meses. Uma estimativa, sugere que, numa casa que
possua energia gerada totalmente por painéis solares, sua conta ao fim do mês ganha um
“desconto” de 95%. Levando em consideração esse desconto, escreva um programa que,
dado uma sequência de valores referente a contas de energia de alguns meses, calcule o
valor médio da conta de energia (com e sem o desconto) e, baseado nessa média, o valor
economizado por ano.

6. Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros, um banco de questões de FUP deve ser produzido e disponibilizado para os professores dessa disciplina. Uma outra tarefa, seria abordar a EA como
tema transversal em outras disciplinas, não se prendendo apenas à disciplinas de Fundamentos de Programação.
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Resumo. As VANETs (Vehicular Ad Hoc Networks), ou redes veiculares visam
fornecer segurança e conforto para os motoristas nas estradas e rodovias. Entretanto, os veı́culos estão evoluindo rapidamente no quesito de poder computacional, ou seja, os veı́culos estão saindo de fábrica com dispositivos de alto
desempenho, mas que permanecem, na maioria do tempo, sendo desperdiçados.
VANET-Cloud tenta integrar os conceitos de computação em nuvem em redes
veiculares com o objetivo de sanar esse problema de subutilização de recursos
por meio do fornecimento dos mesmos como um serviço na nuvem. Tais serviços
podem ser fornecidos na forma de acesso à Internet, recursos computacionais,
compartilhamento de informações e armazenamento.
Palavras-chave: Computação oportunı́stica. VANETs. Offloading.

1. Introdução
Com o passar do tempo os veı́culos estão se tornando mais sofisticados com capacidades
computacionais e dispositivos de armazenamento a bordo, poderosos recursos computacionais, capacidades de comunicação e menores limitações de energia (Fleming 2012).
Dessa forma, os serviços fornecidos pelas chamadas Vehicular Ad hoc Networks
(VANETs), ou redes veiculares, vão além do fornecimento de serviços de segurança e
acesso à Internet. Veı́culos agora são vistos como detentores de alto poder computacional
e fornecedores de serviços como conectividade, armazenamento, coleta de dados de GPS,
dentre outros (Fleming 2012).
Percebendo o poder computacional presente nos veı́culos, iniciou-se a pesquisa
sobre computação em VANET-Cloud, ou nuvens veiculares, que consistem em permitir
que recursos computacionais presentes no veı́culo possam ser integrados com o ambiente
de nuvem tradicional, que consistem apenas em entidades computacionais estacionárias
(Bitam et al. 2015). Veı́culos serão tratados como recursos computacionais subutilizados,
que poderiam estar fornecendo serviços públicos. Todos os dias muitos veı́culos gastam
horas em engarrafamentos ou em rodovias. Os veı́culos são um grande pool de recursos
inexplorados (Whaiduzzaman et al. 2014). Neste trabalho, abordamos o offloading computacional em VANETs como uma técnica de utilização oportunı́stica de recursos ociosos
presentes nos veı́culos para a execução de tarefas complexas.

2. Vehicular Ad-hoc Networks
Vehicular ad hoc networks, ou redes ad hoc veiculares (VANETs) integram as capacidades da nova geração de redes sem fio aos veı́culos. Tais redes têm como objetivo fornecer conectividade ubı́qua aos veı́culos enquanto trafegam em rodovias ou estradas, e

comunicação veı́culo para veı́culo eficiente de modo a possibilitar a implantação dos chamados Intelligent Transportation Systems (ITS), ou sistemas de transportes inteligentes
(Li and Wang 2007).
Além disso, as VANETs são uma subcategoria de Mobile Ad-hoc NETworks (MANETs), que consistem em veı́culos com a capacidade de comunicar-se entre si e fornecer
serviços baseados em duas categorias: serviços de segurança no trânsito e serviços voltados para o conforto do motorista. A rede presente em VANETs é completamente móvel
e necessita de pouca ou nenhuma infraestrutura para operar. As principais aplicações
para redes veı́culares consistem em uma grande variedade de aplicações, como monitoramento de tráfego cooperativo, controle de fluxo de tráfego, prevenção de colisões,
informações sobre serviços próximos, serviços de conectividade com a Internet, etc
(Li and Wang 2007).
Veı́culos são providos de dispositivos chamados On Board Unit (OBU), ou unidade de bordo, para realizar a comunicação. A comunicação pode ocorrer de duas formas:
Vehicle-to-Vehicle (V2V), ou veı́culo para veı́culo, e Vehicle-to-Infraestructure (V2I), ou
veı́culo para infraestrutura.

3. VANET-Cloud
VANET-Cloud, tem como principal objetivo utilizar o excesso de poder computacional
presente nos veı́culos. O grande número de veı́culos nas ruas e em rodovias serão considerados como recursos computacionais subutilizados. No conceito de VANET-Cloud,
os donos destes veı́culos poderiam alugar estes recursos ociosos, semelhante aos data
centers, e beneficiar-se economicamente (Mershad and Artail 2013).
A arquitetura da Vehicular Cloud Computing (VCC) é dividida em três camadas:
camada dentro do veı́culo, camada de comunicação e camada de nuvem.
A camada dentro do veı́culo, é responsável pelo monitoramento das condições do
motorista como saúde e humor, além de coletar informações sobre o veı́culo como pressão
dos pneus, temperatura, comportamento do motorista, etc. Dessa forma, a camada dentro
do veı́culo pode determinar se o automóvel, ou motorista está apto a continuar a viagem. A camada de comunicação é dividida em duas subcamadas, são elas a comunicação
veı́culo para veı́culo (Vehicle-to-Vehicle-V2V) e veı́culo para infraestrutura (Vehicle-toInfraestructure-V2I). Na comunicação V2V, os veı́culos conversam entre si de modo ad
hoc. Enquanto na comunicação V2I o veı́culo comunica-se com uma unidade de acostamento ou com um dispositivo que permita o acesso à internet (como smartphones e
tablets). Por fim, a camada de nuvem consiste em três subcamadas internas: aplicação,
infraestrutura de nuvem e plataforma de nuvem. Na camada de aplicação localizam-se
diversos tipos de serviços, que podem ser acessados remotamente pelos motoristas como
nı́vel de combustı́vel, reconhecimento de atividade humana, saúde do motorista, entre
outros. A camada de infraestrutura de nuvem consiste possui duas partes principais: armazenamento em nuvem e processamento em nuvem. No armazenamento em nuvem,
os dados coletados pela camada de dentro do veı́culo serão armazenados em um sistema
de armazenamento baseado na aplicação, enquanto a parte de processamento na nuvem
é responsável por calcular as tarefas computacionais a fim de se obter um desempenho
maior (Whaiduzzaman et al. 2014).

4. Computation offloading
É notável que dispositivos móveis como, por exemplo, smartphones estão aptos a realizar tarefas complexas que demandam um processamento moderado que, por sua vez,
consomem mais recursos do dispositivo, como bateria . Uma forma para contornar estas
limitações é a técnica de computation offloading, ou offloading computacional. Ofloading
refere-se à solução para diminuir a carga de processamento sobre um dispositivo sobrecarregado, por meio da migração da aplicação para uma máquina remota com recursos
disponı́veis ou ociosos (Kumar et al. 2013).
Entretanto, em muitos cenários a realização do offloading não se dá somente
por motivos de economia de recursos. Ao invés disso, a realização do offloading visa
questões de desempenho, como execução de tarefas complexas que sobrecarregariam ou
apresentariam demora para apresentar resultados, caso executada em uma única máquina
(Kumar et al. 2013).
Em nosso trabalho, utilizamos os conceitos de computation offloading para permitir que uma aplicação em execução, que exija grande capacidade computacional, possa ser
migrada de um nó para nós que possuam recursos disponı́veis que atendam às requisições
da tarefa a ser executada.
Para a realização do Offloading, algumas métricas devem ser escolhidas para determinar o que será migrado e qual será o nó surrogate (o nó que executará a aplicação),
ou nó substituto, mais apropriado para a realização da tarefa. Este processo recebe o nome
de offloading decisions, ou decisões de offloading (Kumar et al. 2013).

5. A PROPOSTA
O cenário de nossa proposta está representado na Figura (1), onde podemos notar que o
”carro 1”está com o uso de CPU muito elevado, entretanto tem uma tarefa a ser executada
então o mesmo decide realizar o offloading. No primeiro momento o veı́culo sobrecarregado, o qual chamaremos de ”veı́culo 1”, realiza uma busca, por meio de inundação
(IREQ), por veı́culos que estejam oferecendo um serviço de processamento de dados, os
veı́culos que ofertam esses serviços retornam com uma outra mensagem (IREP). Por fim,
o veı́culo 1 executará um algoritmo de escolha para determinar as melhores ofertas e em
seguida executa o offloading. Neste trabalho avaliamos apenas o offloading deixando o
restante para trabalhos futuros.

Figura 1. Modelo de comunicação em VANET-Cloud

Os experimentos foram realizados no laboratório de redes da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, onde utilizamos duas máquinas do laboratório (cada uma
com 8GB de RAM e processador intel i5), que atuaram como servidores, e uma máquina
de desempenho inferior, e sobrecarregada, representando o cliente (4GB de RAM e processador intel celeron). Como proposta de workload utilizamos uma multiplicação de
matrizes quadradas, onde implementamos um algoritmo para o particionamento das matrizes a fim de dividı́-la, de forma justa, entre os surrogates.
Na elaboração dos scripts, tanto do cliente quanto do servidor, utilizamos a linguagem python e o módulo para aplicações cientı́ficas chamado numpy, que nos permite
trabalhar com arrays bidimensionais de forma mais simplificada, os scripts estão disponı́veis no GitHub1 .

6. Análise dos Resultados
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Figura 2. Comparação de desempenho Offloading vs Local.

(a) Atrasos de transmissão e serialização.

(b) Tempos de ida e volta do pacote.

Após executarmos os experimentos trinta vezes (tanto no offloading quanto no
local), pois visamos coletar o intervalo de confiança para o experimento, nós recolhemos os dados e encontramos a média do tempo de execução. Utilizamos um nı́vel de
confiança de 95%. Executamos as multiplicações com matrizes com as seguintes dimensões 1000x1000, 2000x2000 e 5000x5000. No gráfico apresentado na Figura 2(a),
podemos notar que o tempo de processamento diminui cerca de 50% com o offloading a
média na técnica de processamento local está distribuı́da entre 8.252s e 8.118s enquanto
na técnica de offloading a média gira em torno de 4.402s e 4.238s. Já na Figura 2(b), para
os valores da média na execução local encontramos 130.862s e 130.186s, já na execução
1
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com o offloading a média está distribuı́da entre 30.849s e 30.649s. Podemos inferir que
a diferença entre os intervalos da execução local é bastante expressiva se comparado aos
limites encontrados na técnica de offloading.
Por fim, na Figura 2(c) nos é mostrado a comparação entre as técnicas de execução
local e execução com o offloading computacional, onde podemos observar que a média
encontrada utilizando a técnica de execução local está entre 1684.420s e 1660.380s, já
a média encontrada ao utilizar o offloading está localizada entre 342.663s e 344.249s.
É notável a diferença entre os intervalos na execução local se comparada ao offloading,
isso ocorre devido a variação no nı́vel de ocupação da CPU na máquina cliente, pois a
mesma estava executando outras tarefas em paralelo. É importante considerar os atrasos
inerentes a serialização, envio (Figura 3(a)) e o tempo de ida e volta (Round Trip Time)
(Figura 3(b)) na realização do offloading.
Os RTTs foram coletados a partir de uma simlução realizada no simulador de redes
NS-3, onde utilizamos o modelo de perda de propagação de Nakagami, modelo de atraso
de propagação ConstantSpeedPropagationDelayModel, velocidade em torno de 10Km/h,
tempo de simulação de 5 minutos e modelo de mobilidade Manhattan.

7. Conclusões
Neste trabalho apresentamos a análise do offloading computacional em comparação a
execução local de uma tarefa. O objetivo futuro é usar o offloading computacional em
VANETs com a intenção de aproveitar os recursos computacionais ociosos presentes nos
veı́culos no fornecimento de serviços de processamento de dados. Em nossa análise apresentada anteriormente avaliamos que a realização offloading mostrou-se mais eficiente do
que a execução local.
Portanto, apesar do cenário de VANETs parecer hostil a essas aplicações, devido à
sua dinamicidade, os veı́culos, em movimento ou em engarrafamentos, possuem recursos
subutilizados, que podem ser aproveitados através do offloading computacional.
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Abstract. With the increase of occurrences of diseases like dengue and zika,
several entities were called up to propose initiatives that promote engagement
in the fight against mosquitoes. The Núcleo de Práticas em Desenvolvimento de
Jogos received the challenge of proposing a game on the theme. Thus was born
the board game "Pessoas x Mosquitos". The purpose of the game evolved, but
the balance of the teams proved to be a challenge. This article describes the
entire development process of the proposed game and the challenges faced by
the developers.
Resumo. Com o aumento da epidemia de doenças como dengue e zika, várias
entidades foram convocadas a propor iniciativas que promovessem o
engajamento no combate ao mosquito. O Núcleo de Práticas em
Desenvolvimento de Jogos recebeu o desafio de propor um jogo no tema. Assim
nasceu o jogo de tabuleiro "Pessoas x Mosquitos". A proposta do jogo evoluiu,
mas o balanceamento dos times se mostrou um desafio. Esse artigo descreve o
todo o processo de desenvolvimento do jogo proposto e os desafios encontrados
pela equipe de desenvolvedores.

1. Introdução
Devido ao cenário atual em que se encontra a saúde pública brasileira, caracterizada pela
ocorrência de inúmeros casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, o
Ministério da Saúde criou diversas campanhas para conscientização da população de
medidas necessárias que devem ser tomadas para a eliminação dos focos, além de formas
de prevenção e tratamento. As campanhas são realizadas por meio de distribuição de
panfletos, vistorias periódicas feitas pelos agentes de saúde nas residências dos cidadãos,
entre outras ações.
Entendendo-se o caso, surge uma proposta de contribuir de maneira significativa
com a conscientização e disseminação de informação por parte de integrantes do Projeto
de Extensão da Universidade Federal do Ceará onde os alunos do Núcleo de Práticas em
Desenvolvimento de Jogos do campus idealizaram um jogo de tabuleiro que possui como

objetivo transmitir para a população em geral, de forma lúdica e engajadora, a importância
da prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes Aegypti.
Esse artigo relata o processo utilizado para balancear o jogo de tabuleiro
desenvolvido e as diferentes fases de teste realizadas para permitir a criação de um jogo
equilibrado.

2. Trabalhos Relacionados
Existem muitos trabalhos e livros tratando o tema de balanceamento. Um trabalho
interessante [2] nessa área relata os desafios de balanceamento para jogos educativos e
contextualizam as possibilidades de uso de jogos na prática docente.
Outros jogos já trataram especificamente o tema dengue. “Sherlock Dengue 8”
[1] e “Exterminadores da Dengue” [3] são jogos de computador e essa é a principal
diferença em relação ao jogo apresentado nesse artigo. O jogo aqui proposto é de
tabuleiro e foi feito assim com o interesse de poder ser jogado em qualquer lugar
(especialmente escolas), mesmo que elas não tenham computadores.

3. O Jogo
O jogo é composto por dois times: o time das pessoas e o dos mosquitos, além das ações
de controle do ambiente. O jogo foi inicialmente pensado para ter partidas
aproximadamente 15 minutos e times de 3 ou 4 integrantes. O jogo final foi simplificado
pensando também na necessidade de usar componentes que fossem facilmente impressos
(como o tabuleiro) ou comprados facilmente (dado de 6 lados).
O objetivo do time das pessoas é limpar a cidade, acabando com os focos e lugares
com água e tentar eliminar os mosquitos do jogo. O objetivo do time dos mosquitos é
implantar focos nos diversos lugares espalhados pela cidade e, tentar infectar as pessoas,
podendo deixá-las doentes ou até matá-las.
O mapa do jogo foi constituído de quatro lugares: a praça pública, a residência, o
hospital e a universidade. Cada um desses lugares é composto por ambientes, tais como
o banheiro e a cozinha da residência, em que os dois times poderão se movimentar
realizando suas determinadas ações e onde as poças de água serão colocadas, além de que
existem pontes de conexão entre os lugares.
O jogo será finalizado quando um dos times for completamente eliminado do jogo.

4. Versões do Jogo
Inicialmente além dos dois times básicos, existia um mestre, que tinha a responsabilidade
de realizar as ações de ambiente, isto é, ele selecionava em quais locais seriam colocadas
novas poças de água. Os mosquitos possuíam dois estados, estes estariam saudáveis ou
infectados sinalizados por um cartão que também era entregue pelo mestre aleatoriamente
ao nascerem. Até a chance das pessoas ficarem doentes quando picadas, o mestre
controlava. Apenas o mestre sabia quem estava ou não doente. A chance de uma pessoa
ser eliminada pela doença só ocorreria se no lançamento de um dado de seis lados, o

resultado fosse o número um (1 chance em 6). A quantidade de ações por jogador eram
decididas com um dado de 6 lados.
O início do jogo era para definir o posicionamento do time das pessoas,
posteriormente as ações do mestre e por último o posicionamento do time dos mosquitos.
Os mosquitos morriam a cada dois turnos e voltavam no próximo turno com o um novo
estado de saúde sorteado pelo mestre. Era necessário que houvesse pelo menos um
conjunto de poça de água e foco de mosquito. Apenas um mosquito renasceria para cada
conjunto (água + foco) até que fosse atingida a quantidade de membros do time.
Quando o primeiro teste foi realizado: foi possível perceber que a presença de um
mestre era desnecessária, além de ele apresentar imparcialidade e desinteresse em seu
papel (por um jogador pessoa não poder atacar fazia dele um papel desinteressante). Em
todos os testes, as pessoas ganharam o que indicou uma falha no balanceamento do jogo.
Ocorreram poucas possibilidades de movimentações e ações, resultando em um jogo de
curtíssima duração e o grande número de regras dificultava o entendimento do jogo.
Em uma segunda versão foram realizadas mudanças nas regras. Estas foram: que
qualquer jogador poderia adentrar na praça pelas duas conexões disponíveis, pois
proporcionaria uma quantidade maior de movimentos, reduzindo consideravelmente a
vantagem para o time das pessoas. Para que não existisse alguma preferência por
determinado time, foi retirado o mestre do jogo, assim, as ações de controle do ambiente
passaram a ser decididas aleatoriamente por um dado de seis lados para cada lugar no
mapa, definindo em qual ambiente colocar poças de água. Foram removidos os cartões
de estado de saúde, pois agora os mosquitos sempre iriam nascer infectados e o estado de
saúde das pessoas seria decidido também nos dados, da seguinte forma: cada um dos
times rodava um dado de seis lados e ganharia aquele em que o resultado foi maior do
que o do adversário. Caso o atacante fosse uma pessoa e essa perdeu a disputa, o atacante
ficaria apenas doente, porém se for o contrário, a pessoa além de ficar doente, ainda iria
lançar novamente o dado para decidir se seria eliminada. Caso o resultado do lançamento
fosse um ou dois, ou se permaneceria, caso ocorresse o contrário, o que aumentava a
probabilidade de que uma pessoa fosse eliminada, diminuindo a vantagem deste time em
relação ao time dos mosquitos. Os mosquitos passaram a ser eliminados no fim do terceiro
turno para voltarem no turno seguinte, pois esta mudança impacta na duração de vida do
mosquito, eliminando também uma parte da vantagem que o time das pessoas possuía
sobre o time dos mosquitos. A inversão no estado de saúde dos mosquitos a cada
renascimento também deixou de existir.
Com essas mudanças, foi realizado mais um teste. Os jogadores mantiveram
bastante empolgação em momentos, tais como: na existência de confrontos; em ações que
decisivas, gerando uma maior disputa entra os times; além dos momentos em que as
estratégias são traçadas. Os participantes observaram que a praça serviu como atalho para
diminuir distâncias no mapa, um efeito indesejado. A fuga de ambos os times pelo
tabuleiro é complicada, mas os jogadores consideraram maior vantagem para o time das
pessoas vencerem a disputa, já que os mosquitos eram eliminados rapidamente. Também
tiveram dificuldade em saber quais mosquitos devem renascer no caso de não existir
conjuntos de poça de água e foco de mosquito, suficientes para todos. Entretanto, a
duração da partida aumentou muito, passando do tempo desejado. As mudanças

equilibraram um pouco os dois times o que, dependendo da sorte no dado, fazia a partida
ficar muito longa, mas as pessoas ainda ganhavam a maior parte das partidas.
Com base nos resultados obtidos, o jogo foi alterado novamente para tentar
resolver problemas de equilíbrio nas vitórias dos dois times e também para corrigir fatores
apontados pelos usuários. O mapa da praça da cidade foi refeito para que o mesmo se
tornasse mais espaçoso para as ações dos times, onde duas posições do mesmo se tornou
apenas uma. A sequência nos turnos mudou para posicionamento do time das pessoas,
ações de controle do ambiente e posicionamento do time dos mosquitos, respectivamente.
Depois do posicionamento inicial, em todos os turnos a ordem muda para: turno dos
mosquitos, turno das pessoas e controle do ambiente, respectivamente. Essa pequena
mudança dá ao time dos mosquitos uma chance maior de sobreviver nas primeiras rodadas
e equilibra o jogo. Se as pessoas priorizassem atacar os mosquitos nas primeiras rodadas
elas ganhavam sempre. Posicionar os mosquitos incialmente onde há poças e aumentar o
risco para as pessoas nos ataques de mosquitos equilibrou mais o jogo.
Outra mudança foi que a cada terceira rodada, se um mosquito estiver no mesmo
lugar que uma pessoa, sua primeira ação obrigatoriamente passa a ser a atacar o seu
adversário (tirando o comportamento passivo de alguns jogadores mosquitos). Não existe
diferença em qual do times que atacou e a regra para decidir o vencedor continua a
mesma, desta forma se o mosquito não for vitorioso, este será eliminado da rodada atual,
porém caso ocorra o contrário, a pessoa estará doente e lançará o dado para decidir a sua
permanência no jogo. Foi criada uma regra para definir prioridade de retorno onde
mosquitos sobreviventes ao fim da rodada têm prioridade para retornarem ao jogo em
relação aos mosquitos que foram eliminados durante os três turnos. Estes últimos poderão
retornar somente se ainda houver conjuntos de poças de água e foco de mosquito
desocupados, no entanto se não existir nem mesmo para os mosquitos que permaneceram
vivos, estes poderão ainda retornar com o início de uma nova rodada, caso haja a junção
de foco e água, se isto não ocorrer, serão definitivamente eliminados.
Com as alterações feitas, o jogo chegou ao tempo adequado de partida e as regras
puderam ser mais facilmente compreendidas e com mais alguns ajustes chegamos na
versão final, mantendo-se o fluxo de rodadas, com três turnos cada. Com a ordem de
turnos sendo: Ambiente, Mosquitos e Pessoas, respectivamente. A ação de limpeza de
água com foco, contabilizam apenas um ponto. Se o mosquito atacar e perder a disputa,
este será eliminado deste ciclo de rodadas. Se ocorrer o contrário, o humano ficará doente,
com a mesma chance de morrer de antes (2/6). Já se a pessoa atacar e perder a disputa,
nada acontece aos dois jogadores e caso ele vença, o mosquito é eliminado deste ciclo de
rodadas. Em caso de empate nada acontece para ambos os times.
A figura 1 apresenta o tabuleiro final do jogo desenvolvido.

Figura 1. Tabuleiro Final de Pessoas x Mosquitos.

Foi ajustada a prioridade de retorno dos mosquitos da seguinte forma, primeiro os
mosquitos que sobreviveram até o fim de seu turno na terceira rodada, depois vêm os
mosquitos por ordem de quem foi eliminado mais próximo do fim do ciclo de rodadas.
Em caso de mesma ordem de prioridade, o jogadores decidem nos dados quem tem maior
prioridade.

5. Conclusão
Esse artigo apresenta o estudo de caso da criação de um jogo de tabuleiro para tratar do
tema combate ao mosquito da dengue. Encontrar o conjunto de regras adequado de forma
a tornar o jogo atrativo, interessante para todos os jogadores e balanceado se mostrou um
desafio interessante.
No final, a chave para encontrar o melhor balanceamento foi entender os
incentivos para, apesar de pessoas e mosquitos poderem enfrentar-se, as penalidades para
o confronto não estavam balanceadas. Inicialmente, o fato de mosquitos poderem renascer
parece uma vantagem grande, mas os testes realizados mostraram que dependendo da
estratégia inicial do time de pessoas, a morte dos mosquitos a cada 3 rodadas (ciclo de
vida) se tornou uma vantagem para o time de pessoas. Assim, o jogo cumpre o papel de
incentivar o combate aos focos dos mosquitos como melhor estratégia no combate às
doenças.
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Abstract. This paper describes a suggestion for the development of a web environment to the high performance computing plataform HPC-Shelf. This plataform consists of a cloud computing environment that supports the developers
in building applications with high computational demand and, similarly, allows
the final users to enjoy a preview of the developed applications. This paper also
exposes the current state of this work, describing the functionalities that were
implemented and are in process of validation.
Resumo. Este artigo descreve a proposta de desenvolvimento de um ambiente
web para plataforma de computação de alto desempenho HPC-Shelf. Esta plataforma consiste em um ambiente em nuvem que auxilia os desenvolvedores a
criar aplicações com alta demanda computacional e, da mesma forma, permite que usuários finais usufruam das aplicações já desenvolvidas. Este artigo
também expõe o estado atual deste trabalho, descrevendo as funcionalidades
que foram implementadas e estão em processo de validação.

1. Introdução
Nos últimos anos a computação tem se deparado com um aumento expressivo na complexidade dos problemas, que tem origem no crescente avanço das ciências e engenharia.
Além disso, o aumento da carga de trabalho que estes problemas geram dificulta ainda
mais a obtenção de soluções eficientes. Para estudar e criar soluções para essas questões
surgiu a computação de alto desempenho (CAD), que desenvolve soluções para problemas
que não podem ser resolvidos pelos métodos convencionais fazendo uso das mais variadas técnicas de desenvolvimento para tratar a complexidade dos problemas em diversos
tipos de ambientes de execução. Dentre as técnicas utilizadas, está a programação orientada a componentes (POC), que permite lidar com a complexidade das aplicações através
reuso de funcionalidades e aplicações previamente validadas, chamadas de componentes
(SOMMERVILLE, 2011). Entre os mais diversos ambientes de execução utilizados pela
CAD, estão: Common Component Architecture (CCA), Fractal, Grid Component Model
(GCM), Hash Programming Environment (HPE) (GUIMARÃES, 2013); estas plataformas comumente utilizam técnicas de computação paralela que permitem que vários fluxos
de execução sejam criados para o mesmo programa (STALLINGS, 2003).
Neste contexto está inserida a plataforma HPC-Shelf e, juntamente com ela, este
trabalho que tem como objetivo criar um conjunto de interfaces gráficas que auxilie a
plataforma a alcançar um de seus objetivos.

2. HPC-Shelf
Com a crescente necessidade de aplicações com requisitos de CAD, a plataforma HPCShelf vem sendo desenvolvida pelo grupo de CAD do programa de pós-graduação em
ciências da computação da Universidade Federal do Ceará com o intuito de prover um ambiente de execução que permita aos especialistas da CAD desenvolverem soluções computacionais. Para cumprir tal objetivo, a HPC-Shelf implementa um ambiente distribuı́do
em nuvem juntamente com outras técnicas da engenharia de software (programação orientada a componentes) e de CAD a fim de obter um maior aproveitamento dos recursos
disponı́veis no ambiente (GUIMARÃES, 2013).
Um dos objetivos da HPC-Shelf, além de prover um ambiente de desenvolvimento
e execução, é fornecer uma plataforma que permita aos usuários executarem aplicações
que foram desenvolvidas no próprio ambiente, logo, deve-se fornecer perspectivas diferentes para usuários com papéis diferenciados; na nomenclatura da HPC-Shelf, estes
usuários também são chamados de atores. Existem categorias de atores que correspondem às diferentes perspectivas da nuvem, sendo eles: usuários especialistas, assumindo o
papel de consumidores de recursos; montadores de aplicação, tendo o papel de construir
as aplicações que serão usadas pelos especialistas a partir de componentes cadastrados
na nuvem; desenvolvedores de componentes, tendo a responsabilidade de desenvolver
soluções eficientes para os problemas dos usuários, que serão abstraı́dos pela plataforma
como componentes; por fim, os mantenedores de plataforma, responsáveis por manter as
plataformas fı́sicas da nuvem (Servidores, clusters etc.). Os ambientes em nuvem fornecem 3 perspectivas diferentes, sendo elas: a visão de Software-como-Serviço (SaaS), que
permite o acesso e a utilização de aplicações por parte de usuários especialistas; a visão de
Plataforma-como-Serviço (PaaS), sendo esta a perspectiva dos desenvolvedores e também
o foco deste artigo, esta visão é destinada aos montadores de aplicação e desenvolvedores
de componentes; por fim, Infraestrutura-como-Serviço (IaaS), destinada a usuários que
proveem recursos computacionais como servidores, clusters etc. Esta última é a visão designada aos mantenedores de plataforma cujos recursos computacionais, associados aos
mantenedores, também são chamados de parque de recursos (GUIMARÃES, 2013).
A HPC-Shelf é constituı́da de três elementos arquiteturais: Front-End, que consiste no conjunto de aplicações utilizadas pelos atores que os permite interagir com o ambiente computacional, juntamente com o framework Shelf Application Framework (SAFe)
que permite a criação de aplicações na plataforma HPC-Shelf (CARVALHO, 2016); Core,
responsável por manter o catálogo de componentes abstratos - o componente abstrato define as caracterı́sticas relevantes em um componente através da definição de parâmetros,
constituindo uma das principais abstrações da plataforma - e resolver os contratos contextuais - que representam instâncias dos componentes abstratos através da valoração de
seus parâmetros; Back-End, tendo a responsabilidade de mapear os perfis de plataforma
virtuais, criados pelos mantenedores, para as plataformas de computação paralela reais e
também de monitorar estas plataformas. Para que cada um dos elementos arquiteturais
possa se comunicar e utilizar os serviços implementados, em cada um dos elementos foi
criado um webservice no padrão SOAP, que permitiu abstrair o comportamento de cada
componente arquitetural e possibilitar uma comunicação em alto nı́vel. Cada ator possui
uma perspectiva diferente do ambiente computacional. Logo, é necessário que a plataforma forneça um ambiente que permita distinguir visualmente os papéis de cada ator e
suas respectivas responsabilidades.

3. Problematização
O HPE, plataforma na qual o HPC-Shelf se baseia, possui alguns elementos arquiteturais,
assim como o HPC-Shelf. Um destes elementos é chamado de Front-End. Por meio dele,
os atores da plataforma podem criar e executar suas aplicações. O Front-End do HPE
é implementado como um plugin para plataforma Eclipse. Tendo em vista os objetivos
da HPC-Shelf e considerando o fato desta plataforma não depender de sua localização
geográfica, este plugin não se mostra suficiente para atender os requisitos deste ambiente. Considerando que a plataforma HPC-Shelf atende a outros atores, não necessariamente desenvolvedores, logo não é interessante que a interação com a plataforma seja feita
através de uma ferramenta desenvolvimento. Por se tratar de uma plataforma em nuvem, é
interessante que exista uma ambiente web que forneça as funcionalidades adequadas para
cada tipo de ator, no entanto esta plataforma não possui este ambiente, caracterizando
nosso principal problema.

4. Objetivos
Tendo em vista a necessidade da plataforma HPC-Shelf, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um ambiente web que possibilite aos atores da HPC-Shelf uma
interação amigável com a plataforma, fornecendo as funcionalidades adequadas a cada
tipo de usuário. Assim, os usuários poderão desempenhar seus papéis no ambiente computacional, seja fornecendo recursos (desenvolvedores) ou consumindo-os (usuários especialistas). Para que este objetivo seja alcançado, alguns objetivos especı́ficos foram
traçados:
• Compreender a plataforma HPC-Shelf ;
• Pesquisar e compreender ferramentas que permitam o desenvolvimento de mecanismos de comunicação entre as interfaces web e o Core da nuvem;
• Modelar e desenvolver protótipos e mecanismos de comunicação utilizando as
ferramentas escolhidas;
• Testar e validar os protótipos;
• Promover a integração com HPC-Shelf.

5. Front-End do desenvolvedor
Este trabalho se divide em duas fases principais, que consistem no (i) estudo da plataforma
HPC-Shelf enquanto a mesma evolui e na (ii) implementação do ambiente web que dará
suporte às atividades dos desenvolvedores da plataforma. Em relação à segunda fase,
algumas funcionalidades já foram implementadas e estão em processo de validação.
5.1. Ferramentas
Visto que a plataforma abrange diversos atores, inicialmente este trabalho focou no ambiente do desenvolvedor. Com isso, foi identificada a necessidade de criar interfaces que
permitam que o ator crie e manipule as principais estruturas da plataforma, sendo estas
os componentes abstratos e os contratos contextuais. Logo, as primeiras interfaces devem
dar suporte às atividades relacionadas a estas estruturas.
Para que o ambiente web fosse desenvolvido, foram utilizadas ferramentas que
dão suporte a este tipo de aplicação de forma que permita a aplicação se comunicar com
os webservices utilizados pelos elementos arquiteturais e também permita a construção de

interfaces dinâmicas para os atores, sejam eles consumidores ou produtores de recursos
para a plataforma. Para construir interfaces que sejam dinâmicas e atraentes aos atores
da HPC-Shelf, foram escolhidas algumas das tecnologias mais usadas atualmente, sendo
a principal ferramenta o JavaScript, que juntamente com seus complementos, permite a
criação de interfaces interativas que serão processadas no próprio cliente, reduzindo a
necessidade de requisições ao servidor (FLANAGAN, 2006). Além da interatividade, é
importante que a interface também seja atraente, para isso foi utilizado o Bootstrap, um
framework em Cascading Style Sheets (CSS) para elaboração do design de páginas web.
Outras ferramentas como ASP, JSP e PHP foram analisadas, porém foi visto que estas
não proporcionam o mesmo dinamismo que o JavaScript oferece (BARNABÉ, 2010),
sendo este o principal critério de escolha da ferramenta. Outro critério considerando foi
o domı́nio que o autor possui em relação a estas tecnologias. A outra parte da aplicação,
que corresponde ao servidor, foi implementada em Java, e o mesmo fornece o conteúdo
disponibilizado nas interfaces e tem a responsabilidade de estabelecer a comunicação entre a aplicação e o webservice da plaforma HPC-Shelf. Outras ferramentas também foram
consideradas, como ASP e PHP, mas a linguagem Java foi escolhida devido à experiência
que o autor possui com a ferramenta. Java provê um framework, chamado JAX-WS, para
comunicação com webservices que utilizam o padrão SOAP. O framework permite que o
uso do webservice seja feito em alto nı́vel, abstraindo a parte de comunicação direta com
o servidor e provendo um contrato que possui a assinatura dos recursos disponı́veis no
serviço, fazendo com que o webservice seja utilizado por meio de chamadas aos recursos
do serviço através do framework (KARLIN, 2013).
5.2. Funcionalidades
Até o momento foram desenvolvidas quatro funcionalidades que dão suporte a certas
atividades dos desenvolvedores, sendo estes um dos tipos de atores da plataforma. Este
tipo (desenvolvedores) provê recursos para plataforma e também necessita de uma visão
especı́fica.
A primeira interface é destinada a criação de componentes abstratos. Esta funcionalidade permite que o ator (desenvolvedor) crie um componente abstrato informando
todas a caracterı́sticas relevantes de um componente (nome, componente pai, parâmetros
de contexto etc.) e visualizando os seus atributos e relacionamentos através da própria interface. Assim, o desenvolvedor pode registrar o novo componente no catálogo da plataforma simplesmente clicando na opção de submissão de componente. A função de criação
de contratos contextuais permite que o desenvolvedor selecione um componente a qual
deseje criar um contrato contextual informando valores concretos para cada parâmetro do
componente. Ao término da especificação do contrato o desenvolvedor pode registrá-lo,
e o mesmo será salvo na própria plataforma. A funcionalidade também possibilita que
o ator faça o download do contrato especificado. A função de upload de código-fonte
permite que o desenvolvedor de componentes envie para plataforma o código-fonte de
uma determinada funcionalidade do componente, o código será associado a uma unidade
concreta que, por sua vez, está associada a uma unidade abstrata que compõe um componente abstrato. Assim, o Core irá dispor de uma série de funcionalidades associadas
aos componentes, que podem ser invocadas no momento da execução do componente.
Por fim, a função de execução de componentes possibilita que o desenvolvedor execute
um componente a partir de um contrato contextual, que pode ser definido na interface de

criação de contratos contextuais. No momento em que o usuário submete o contrato de
um determinado componente, o mesmo é enviado para o Core para que ele possa resolver o contrato e por fim executá-lo. Nesta funcionalidade, o usuário também pode fazer
o download do resultado da resolução contratual. Após a submissão do componente, é
mostrado ao usuário o status da instância da plataforma que executou o componente.

6. Considerações Finais
Este artigo apresentou o processo de desenvolvimento das interfaces de registro e
manutenção de componentes abstratos e contratos contextuais da plataforma HPC-Shelf,
desenvolvido a partir das tecnologias Java, JavaScript, HTML e CSS. Como trabalhos
futuros, proponho algumas outras funcionalidades e refinamentos, sendo eles: concluir
a funcionalidade de edição de componentes abstratos; refinar a função de execução de
componentes com o intuito de permitir a visualização dos detalhes da resolução contratual e detalhes das plataformas utilizadas; e desenvolver interfaces para o gerenciamento
das plataformas mantidas pelos atores.
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Abstract. The advancement of technology has allowed the creation of systems
ever more intelligent and autonomous, among which stands out the appearance
of chatterbots. This paper proposes the creation of a chatterbot based on AIML
(Artificial Intelligence Markup Language) to support the FAQ web page of the
Course Information Systems of the Federal University of Ceará, Campus Quixadá.
Resumo. O avanço da tecnologia tem permitido a criação de sistemas cada vez
mais inteligentes e autônomos, dentre eles destaca-se o surgimento dos chatterbots. Este trabalho propõe a criação de um chatterbot baseado em AIML
(Artificial Intelligence Markup Language) para dar suporte ao sistema de FAQ
da página do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do
Ceará, Campus Quixadá.

1. Introdução
O avanço da tecnologia tem permitido a criação de sistemas cada vez mais inteligentes e
autônomos, dentre eles destaca-se o surgimento dos chatterbots. O termo chatterbot vem
do inglês em que chatter significa conversador e bot é uma abreviação para robot que
significa robô. [Sganderla et al. 2003] definem Chatterbots como sistemas computacionais que simulam o comportamento humano em conversas, e que são capazes de analisar,
interpretar e responder perguntas.
A autonomia e capacidade de tomada de decisão dos chatterbots tornou possı́vel
a substituição de operadores humanos por assistentes virtuais no suporte de sistemas de
FAQ (Frequentlly Asked Questions) de diversas áreas, tornando esse atendimento disponı́vel a todo momento e sem a necessidade de esperas longas.
Este trabalho propõe a criação de um chatterbot baseado em AIML (Artificial
Intelligence Markup Language) para dar suporte ao sistema de FAQ da página do curso
de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.
AIML representa uma linguagem de marcação desenvolvida para o uso na Inteligência Artificial [Wallace 2005]. Levando-se em consideração que os chatbots simulam
o comportamento humano de forma autônoma, será verificado se é possı́vel a criação
de um sistema que responda às perguntas frequentes da página do curso de Sistemas de
Informação de modo que substitua a necessidade de um operador humano. As perguntas
devem ser respondidas de modo que quem esteja utilizando o sistema consiga a resposta
desejada e tenha a sensação de que estas respostas sejam oriundas de um operador humano.

2. Chatterbot
Para o desenvolvimento do chatterbot é necessário primeiro conhecer os diferentes tipos
de chatterbots, buscando a abordagem que melhor se encaixa para este projeto. Para
[Kunze 2016], há dois tipos principais de chatterbots: os chatterbots de utilidade e os
chatterbots dirigidos a conteúdo. Os chatterbots de utilidade são capazes de realizar
alguma tarefa quando solicitados. Já os chatterbots dirigidos à conteúdo, possuem o
objetivo de seguir um roteiro e prover conteúdo aos seus usuários.
Ainda segundo [Kunze 2016], há duas maneiras de se desenvolver um chatterbot.
Pode-se seguir uma abordagem baseada em regras, em que o programador escreve regras
à mão para o sistema, ou seguir uma abordagem utilizando aprendizado de máquina, a
qual requer uma quantidade massiva de dados para o sistema aprender sozinho.
Para este projeto que propõe a utilização de uma base de conteúdo na criação de
um chatterbot para dar suporte a um sistema de FAQ, foi selecionado construir um chatterbot dirigido a conteúdo. Quanto à maneira de desenvolver, com base nas comparações
feitas entre utilizar aprendizado de máquina ou usar uma abordagem dirigida a regras, a
utilização de uma abordagem dirigida a regras foi selecionada. A ferramenta utilizada
será apresentada na secção 3.

3. AIML
O desenvolvimento do projeto AIML teve como objetivo:
• ser fácil para as pessoas aprenderem;
• descrever em código o conceito mı́nimo necessário para permitir o conhecimento
estı́mulo-resposta;
• ser compatı́vel com XML;
• ser fácil a criação de programas que processam documentos AIML;
• ser de fácil legibilidade por humanos e razoavelmente claros;
• ser claro e conciso;
• não incorporar dependências perante outras linguagens;
A linguagem AIML consiste em um conjunto de tags XML que são capazes de representar e relacionar expressões em linguagem natural, permitindo a criação de motores
capazes de manter um diálogo simples [Macedo 2012].
Todo chatterbot baseado em AIML necessita de um módulo chamado Interpretador AIML. O interpretador AIML é responsável por identificar a entrada do usuário na
base de conhecimento definida em AIML e retornar a resposta mais adequada. De acordo
com [ali 2016] os principais interpretadores disponı́veis são Program Z, Chatterbean, Program D, Program O, ProgramR e Program N.
Os sete interpretadores AIML foram analisados, sendo que apenas os seis gratuitos
(Chatterbean, Program D, Program O, ProgramR e Program N) foram considerados para
o uso. Destes seis, todos apresentaram caracterı́sticas bem semelhantes, no entanto os
escritos Java, Php e Ruby foram selecionados, por se tratarem de linguagens que possuem
uma melhor infraestrutura para o desenvolvimento web, restando, quatro interpretadores. A página web do curso de SI é desenvolvida em Php e portanto, como critério de
desempate o Program O foi selecionado.

4. FAQ do curso de SI
[de Melo Pinheiro 2014] propõe a inclusão de um sistema de FAQ para a página do curso
de Sistemas de Informação, da Universidade Federal do Ceará, como uma técnica para a
gestão do conhecimento. Segundo [de Melo Pinheiro 2014], por mais que determinadas
informações sejam úteis, um sistema não será uma boa ferramenta de compartilhamento
de conhecimento se o seu conteúdo for estático, sem a possibilidade de externalização
contı́nua de experiência. Afim de permitir essa externalização contı́nua, foi analisado
se o chatterbot deve seguir uma abordagem baseado em regras ou se deve utilizar-se de
aprendizado de máquina.
Uma das vantagens de utilizar aprendizado de máquina é que uma vez que o chatterbot for instalado, não haverá a necessidade de uma pessoa para manter o conhecimento
constantemente atualizado. O chatterbot terá a capacidade de aprender com seus usuários
e assim aumentar seu escopo de conhecimento. Utilizando uma abordagem baseada em
regras seria necessário que uma pessoa atualizasse constantemente o sistema para manter
a externalização contı́nua do conhecimento.
Por outro lado, a utilização de aprendizado de máquina para a construção do
chatterbot permitirá que o mesmo obtenha conhecimentos através do dialogo com seus
usuários, tornando o seu escopo de conhecimento mais abrangente, o que poderá acarretar
em um desvio de função. Se os parâmetros de aprendizado não forem definidos corretamente, o chatterbot evolui rapidamente e deixa de exercer o comportamento apropriado
[Kunze 2016]. Um chatterbot desenvolvido através de aprendizado de máquina representa um risco quando implantado em uma página de uma instituição de nı́vel superior,
devido ao seu aprendizado não controlável e não previsı́vel.

5. Trabalhos Relacionados
5.1. AGEbot: um chatterbot em AIML voltado para responder questões sobre
Epilepsia
Em [Fossatti et al. 2011], é apresentado o processo de criação de um chatterbot, baseado em AIML, voltado para responder perguntas sobre epilepsia. Através dos resultados
obtidos em [Fossatti et al. 2011], os autores concluı́ram que o chatterbot atingiu seus objetivos, respondendo e sanando dúvidas dos seus usuários sobre epilepsia. Concluı́ram
ainda que os resultados mostram indı́cios de que a utilização de chatterbots cria um aumento no interesse e curiosidade dos usuários.
O chatterbot proposto em [Fossatti et al. 2011] possui uma base de conhecimento
voltada apenas para responder perguntas sobre epilepsia, deixando a desejar fatores sociais do chatterbot. Como proposta de trabalhos futuros, os autores propõem incrementar
a base de conhecimento do chatterbot, aumentando o escopo de respostas, e adicionar
categorias sociais ao chatterbot, atribuindo mais personalidade ao sistema.
O chatterbot proposto neste trabalho, para a página web do curso de SI, também
baseado em AIML, propõe a inclusão de uma base de conhecimento extra, além dos
conhecimentos técnicos, com o intuito de atribuir mais personalidade ao chatterbot, assim
como a proposta de trabalhos futuros em [Fossatti et al. 2011].

6. Procedimentos metodológicos
6.1. Escolher o tipo de chatterbot
Na seção 2 foram descritos dois tipos de chatterbot. Para este projeto que propõe a
utilização de uma base de conteúdo na criação de um chatterbot para dar suporte a um
sistema de FAQ, foi selecionado desenvolver um chatterbot dirigido a conteúdo.
Com base nas comparações feitas entre utilizar aprendizado de máquina ou usar
uma abordagem dirigida a regras, a utilização de uma abordagem dirigida a regras foi
selecionada.
6.2. Configurar o interpretador AIML
Dentre os principais interpretadores de AIML existentes, o Program O foi selecionado,
como mostrado na seção 4.2. O ambiente de execução do interpretador foi configurado,
utilizando o Apache 2, o Php 5 e o banco de dados Mysql.
6.3. Definir as áreas de conhecimento do chatterbot
As áreas de conhecimento do chatterbot foram divididas em duas categorias: conhecimentos técnicos e conhecimentos extras. A área de conhecimento técnica contém as
informações diretamente ligadas ao curso de Sistemas de Informação da Universidade
Federal do Ceará, Campus Quixadá. Essa base de conhecimento foi extraı́da da página
web do curso, que inicialmente foi levantada em [de Melo Pinheiro 2014].

Figura 1. Mapa mental das áreas de conhecimento

Com o intuito de tornar o comportamento do chatterbot mais parecido com o
comportamento humano e aumentar sua base de conhecimentos, a área de conhecimento
extra foi criada. Essa área consiste em uma série de sub-áreas externas ao curso de SI, que
tornam o chatterbot mais social. A Figura 2 mostra um mapa mental criado para definir
cada área de conhecimento.
6.4. Definir área de conhecimentos técnicos
A área de conhecimentos técnicos consiste nos conhecimentos diretamente ligados ao
curso de SI e as informações para a definição da base de conhecimento foram extraı́das da
página web do curso. Essa área de conhecimento está dividia em nove sub-áreas, como
mostrado na Figura 1, e cada uma dessas sub-áreas foi mapeada para um arquivo AIML
respectivo.

6.5. Definir área de conhecimentos extra
A área de conhecimentos extra foi criada com o intuito de tornar o chatterbot mais social
e também ter a capacidade de responder algumas questões externas ao curso de SI que
estão ligadas indiretamente ao curso, como estrutura da UFC e questões turı́sticas. Para
a definição da base de conhecimentos extra, foram criadas três sub-áreas e cada uma
dividida em sub-áreas menores, como mostrado na Figura 1.
6.6. Implementação
O processo de implementação se deu através da tradução das informações coletadas das
áreas de conhecimento técnico e extra para a linguagem AIML e distribuir esses conhecimentos em arquivos AIML como dito nas secções 6.4 e 6.5. Uma vez estruturados, os
arquivos foram carregados para o interpretador AIML.

7. Conclusão
O uso do AIML facilitou o desenvolvimento do chatterbot por ser uma linguagem de
marcação poderosa e de fácil compreensão. O fato do AIML ser independente de linguagem de programação também tornou o desenvolvimento mais fácil.
Fica como trabalho futuro a realização de um teste de uso em grupo focal, visando avaliar o comportamento do chatterbot, de modo que novas perguntas possam ser
identificadas e ajustes sejam feitos para melhor atender ao público alvo.
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Resumo. Este artigo propõem o desenvolvimento de um servico que utiliza conceitos de nuvem, IOT e Green Campus com foco na redução do consumo de
energia. A arquitetura visa ajudar a Universidade Federal do Ceará - Campus
Quixadá a realizar o monitoramento e controle de luzes, condicionadores de ar
e projetores das salas de aulas, fazendo assim com que o consumo de energia
do campus seja reduzido.

1. Introdução
A internet das coisas (IOT) vem ganhando espaço nas últimas décadas tanto no cenário
industrial como no cenário acadêmico, por causa da sua ideia central de que todos os
objetos ou things (coisas) estejam conectados à internet e que seja necessário o mı́nimo de
ação das pessoas sobre os objetos. IOT propõe criar um mundo melhor para o ser humano
onde os objetos saibam o que queremos e que eles sejam capazes de aprender sem a
necessidade de instruções [Perera et al. 2014]. Segundo [Lima 2014], em 2003 o número
de dispositivos conectados à internet era de cerca de 500 milhões para cerca de 6.3 bilhões
de pessoas. Em 2008 esse número aumentou de uma forma que chegou a ultrapassar a
população humana, e em 2012 eram mais de 8.7 bilhões de dispositivos conectados à
internet para cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Segundo [Zafari et al. 2015], é
possı́vel que em 2020 esse número chegue a 24 bilhões.
IOT fornece várias possibilidades de atuação em cenários e abre uma grande possibilidade de ideias de aplicações para serem desenvolvidas [Atzori et al. 2010]. De acordo
com [Atzori et al. 2010], é possı́vel agrupar esses domı́nios em, Transporte e logı́stica de
domı́nio, domı́nio de Saúde, ambiente inteligente, pessoal e área social. Esse trabalho irá
se aprofundar no domı́nio de Smart environment(Ambientes inteligentes) que podem ser,
mas não se limitam a, casas, prédios, industrias ou ambientes de lazer [Atzori et al. 2010].
No domı́nio de Ambientes inteligentes surgiram os campi inteligentes que são uma
junção de computação nuvem com IOT. A nuvem é utilziada nesse trabalho como uma
forma de tentar diminuir os gastos computacionais do campus visando a diminuição do

consumo e energia. A escolha da utilização de nuvem é graças as suas caracterı́sticas
e os seviços ofertados por ela. Estas caracteristicas e serviços serão detalahdos na
fundamentação téorica.
Para falarmos de campos inteligente precisamos antes diferencia-lo de digital campus. Os campi digital servem como base para os campi inteligentes, os campi digital são
mais parecidos com os campi que vemos no nosso dia-a-dia, ou seja, com acesso à internet, existe uma administração da rede do campus, etc. Por sua vez nos campi inteligentes
há uma troca de dados entre dispositivos, grande parte ou todos eles se comunicam entre
si utilizando a internet, e em virtude disso é possı́vel controlar luzes, portas, projetores etc
[Nie 2013].
Neste contexto, com o aumento da população e os recursos naturais diminuindo,
os governos implantam medidas para reduzir a liberação de carbono e a diminuição dos
gastos de energia. O aumento da poluição aumentou significativamente. Entre 1955 e
2013 a concentração de CO2 aumentou 25%, isso trouxe várias consequências no nosso
planeta como, chuva ácida, erosão dos solos, etc [Wang 2014]. Este trabalho propõe um
serviço para realizar controle de luzes, ar condicionados e projetor das salas de aulas da
Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Quixadá e o controle será realizado por
meio de um dispositivo que irá receber comandos de um web site e enviará os comandos
para as luzes, ar condicionado e projetor das salas. A criação desse serviço visa ajudar a
diminuir o consumo de energia do Campus por meio do controle das luzes e ar condicionados e projetores além de ajudar nas aulas.

2. Fundamentaço Teorica
2.1. Internet das Coisas
A internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é um novo paradigma que rapidamente
se espalhou no cenário de comunicações wireless moderna [Asghar et al. 2015].
Internet das coisas tem o objetivo de conectar dispositivos do dia a dia à internet
[Miorandi et al. 2012]. Esses dispositivos são chamados de smart objects ou “coisas”,
que podem se comunicar e trocar informações. A definição de “coisas” na visão IoT é
muito ampla e inclui uma variedade diferente de dispositivos fı́sicos. Ela inclui objetos
pessoais como smartphones, inclui elementos de ambiente como veı́culos e casas, e por
fim inclui coisas que utilizam tags (RFID ou outras) [Coetzee and Eksteen 2011].
Estima-se que, atualmente, mais de seis bilhões desses dispositivos estejam conectados a internet e as previsões para o futuro são de que esses números continuem
aumentando [gar 2015].
De acordo com [Miorandi et al. 2012], a internet das coisas é construı́da conceitualmente sobre três pilares relacionados à habilidade de objetos inteligentes: i) ser identificável, em que qualquer coisa se identifica; ii) ser comunicável, em que qualquer coisa se
comunica; iii) interagir, em que qualquer coisa interage, seja entre elas ou com usuários
finais.
Para garantir a identificação e comunicação entre os objetos são necessárias à
utilização de algumas tecnologias auxiliares, as principais são RFID e WSN. O Radio
Frequency Identification (RFID), ajuda na comunicação embarcada e na identificação das
“coisas”. Existem diferentes tipos de RFID, porém no mais alto nı́vel, podemos dividir

os dispositivos RFID em duas classes: ativos e passivos [Want 2006]. Tags ativas possuem bateria, o que dá a elas o poder de emitir sinais, porém elas são mais caras que as
tags passivas, essas não possuem bateria e utilizam o poder dos sinais transmitidos pelos
readers para se comunicar com eles. As tags passivas atualmente são utilizadas em vários
cartões de bancos e em pedágios de rodoviária, já as tags ativas são bastante utilizadas
em containers portuários para o monitoramento de cargas [Gubbi et al. 2013]. Wireless
Sensor Networks (WSN) são sensores de baixo custo e de baixo consumo que podem se
comunicar via internet, eles são indicados para aplicações remotas.
O potencial de criação de aplicações com IoT é imenso, existe vários nichos diferentes onde a utilização de internet das coisas é bem sucedida, entre eles temos, smart
homes onde se é possı́vel controlar objetos da casa, luz, ar-condicionado e outros. Smart
Cities onde é possı́vel controlar o tráfego e assim melhorar a qualidade de vida da cidade.
Monitoramento do ambiente, chuvas, temperatura e outros fatores ambientais. Além desses, existem vários outros tipos de aplicações que podem ser realizadas utilizando internet
das coisas.
2.2. Computação em Nuvem
O termo Nuvem (Cloud) surgiu de telecomunicações quando os provedores começaram
a usar rede virtual privada (virtual private network - VPN) [Kaufman 2009]. Um
dos principais objetivos de Computação em Nuvem é poder alcançar um melhor
rendimento e distribuição de recursos e poder resolver grandes cálculos de dados
[Jadeja and Modi 2012]. A computação em nuvem oferece um serviço sobre demanda e o cliente paga apenas pelo que utiliza (pay-as-you-go) [Sachdeva et al. 2011]
[Mell and Grance 2011]. A computação em nuvem tem algumas caracterı́sticas essenciais que são mostradas no Quadro - 2 e logo depois é falado sobre os serviços de nuvem e
os tipo tipos de nuvens.
Quadro 1. Caracterı́sticas Nuvem

caracterı́sticas

Conceitos
Os serviços requisitados por clientes podem ser feitos sem
Serviço sobre demanda
a necessidade de intervenção humana.
Os clientes podem usar o serviço a hora que quiser e
Elasticidade sobre demanda liberar a hora que quiser e os recursos de hardware
vão se adequar as necessidades do cliente.
Os recursos são escondidos dos clientes,
Abstração
eles usam os recursos sem saber sua localização.
O aplicativo do cliente pode rodar em diversas plataformas
Acesso a rede
utilizando uma conexão segura.
A nuvem é capaz de medir o uso de recurso para cada um dos clientes,
embora os recursos sejam compartilhados entre
Medição de serviço
vários clientes.
Os recursos são atribuı́dos dinamicamente a partir da
requisição do cliente
Gestão de recursos
.
Adaptada de [Dash et al. 2010].

2.3. Smart Campus e Green Campus
[Nie 2013] afirma que os Smart Campus (Campi inteligentes) surgiram graças ao avanço
de IOT e Computação em nuvem. Os Campus Inteligentes têm caracterı́sticas próprias
que de acordo com [Hirsch and Ng 2011] podem ser chamadas de iLearning, iSocial,
iGreen, iHealth, iManagement e iGovernance. Cada uma dessas caracterı́sticas serve para
garantir o bom funcionamento do Campus Inteligente.
Quadro 2. Conceitos

caracterı́sticas
iLearning

iSocial

iGreen
iHealth
iManagement
iGovernance

Conceitos
Significa fornecer meios para que seja possı́vel aprender sozinho
ou em conjuto a qualquer hora e em qualquer lugar e a
computação em nuvem é uma das possı́veis soluções
para implementar essa caracterı́stica.
É voltada para a comunicação informal dentro do
campus através do uso da internet e essas caracterı́sticas
se concentram em três áreas no currı́culo do campus,
extracurriculares e atividades sociais no geral.
Tem a ver com a sustentabilidade, controle de gastos,
gestão de recursos ociosos.
Provê o controle de sistemas de saúde, alertas
de epidemias e mostrar como se prevenir de alguma
doença.
É voltada mais para aspectos fı́sicos como controle da
segurança, monitoramento de prédios.
É a parte de fornecer o gerenciamento da parte organizacional
do campus tais como, gestão de processos, gestão da
administração, etc.
Adaptado de [Hirsch and Ng 2011].

Green Computing tem o intuito de ajudar a computação a não desperdiçar recursos
ociosos, melhorar ao máximo o uso de recursos para que não haja nenhum recurso ocioso
ou se houver seja o mı́nimo possı́vel. Smart Campus auxiliam através do controle de objetos, fazendo com que os objetos sejam “inteligentes”, aprendam e possam saber se estão
ou não com recursos ociosos.Com o crescente aumento da poluição no globo terrestre e
os gastos de recursos naturais do nosso planeta sendo utilizados de forma desenfreada e
não sustentável, os governos de todo o mundo criam formas de conter essas atividades e
propor soluções para elas como o desenvolvimento sustentável [Wang 2014]. Com isso,
o Green Campus tem como objetivo diminuir os gastos desnecessários ajudando assim a
melhorar o meio ambiente.
Como as instalações de um Campus Inteligentes são monitoradas e controladas
para evitar o consumo desnecessário de energia e recursos ociosos, logo isso é visto
também como a construção de de um Green Campus.
Neste trabalho os conceitos que serão priorizados no desenvolvimento da arquitetura serão iGreen e iManagement pois como o objetivo desse trabalho é criar uma arqui-

tetura que permita realizar o controle de luzes, projetores e condicionadores de ar estes
conceitos são os conceitos mais prioritarios.

3. Trabalho Relacionado
Nesta seção serão apresentadas pesquisas relacionadas com esse trabalho.
3.1. Ubiquitous Smart Home System Using Android Application
[Kumar 2014] propõe uma arquitetura para realizar o controle de luzes, tomadas, aquecedor, ventilador e condicionador de ar, sistema de detecção de incêndio, alarme e essas
funções podem ser realizadas através de comandos de voz. O controle desses equipamentos é realizado através de um aplicativo criado na plataforma Android. O micro controlador utilizado para receber os comandos do aplicativo é o Arduino Mega 2560 com uma
shield de Ethernet. Assim como em [Kumar 2014] neste trabalho será desenvolvido um
aplicativo, mas este trabalho também desenvolverá um web service que permita realizar
o as mesmas funções do aplicativo que são: controlar luzes, projetores e condicionadores
de ar utilizando o Arduino. O aplicativo de [Kumar 2014] permite realizar as funções por
meio de comandos de voz e neste trabalho isso não será implementado.

4. Conclusão
O objetivo deste trabalho é criar serviço para realizar o monitoramento e controle das
luzes,condicionadores de ar e projetores das salas de aulas da UniversidadeFederal do
Ceará-UFC Campus Quixadá utilizando o Arduino, e que o controle desses periféricos
serão realizados através de um sistema web site hospedado na nuvem.
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Abstract. This paper describes the development process of a school recommender system, where the system will generate a list of schools to help individuals
in the moment of choice of a school for themselves or for their children in accordance with their preferences, previously identified and stored.
Resumo. Este artigo descreve o processo de desenvolvimento de um sistema de
recomendação de escolas onde este sistema gera uma lista de escolas para ajudar indivı́duos no momento de escolha de escolas para si mesmas ou seus filhos
de acordo com suas preferências previamente identificadas e armazenadas.

1. Introdução
O processo de escolha de uma escola pode ser considerado um processo delicado
e complicado, pois há muitos fatores que influenciam nesta decisão, de acordo com
[Oliveira 2008] podemos considerar, acessibilidade, localização, estrutura fı́sica e qualidade de ensino fatores que influenciam na decisão. No processo padrão, os pais geralmente coletam dados de escolas através de visitas às escolas ou através de indicações.
Dito isto, este trabalho surge com o objetivo de criar um sistema de recomendação para
ajudar as pessoas através da recomendação de uma lista de escolas que mais se adequa às
suas preferências. Inicialmente este trabalho será aplicado apenas às escolas do estado do
Ceará no Brasil.
Com o intuito de alcançar o objetivo deste trabalho, aplicaremos técnicas e conceitos de sistemas de computação, sendo uma delas as de sistemas de recomendação, os
sistemas de recomendação são um sistema para seleção de itens personalizados com base
nas preferências, caracterı́sticas e interesses do usuário.
Como base de dados, será utilizada a disponibilizada pelo Ministério da Educação
(MEC), que consta com várias informações sobre as escolas, tais como: séries disponı́veis
na escola, número de computadores para uso do alunos, infraestrutura com acessibilidade,
rendimento da escola na avaliação Prova Brasil.
O restante deste artigo está distribuı́do como segue. A Seção 2 apresenta os conceitos de sistemas de recomendação. A Seção 3 apresenta os passos de execução que serão
realizados para atingir os objetivos propostos por este trabalho. A Seção 4 apresenta os
resultados preliminares deste trabalho. Por fim a Seção 5 apresenta as considerações finais
deste trabalho.

2. Sistemas de Recomendação
Sistemas de Recomendação (SR) são ferramentas e técnicas de software que fornecem
sugestões de itens a serem usados por um usuário. Esta sugestão pode estar relacionada a

diversos processos de decisão, como por exemplo, qual item comprar, qual música ouvir,
ou qual livro para ler. [Ricci et al. 2011]
“Item” é o termo geral usado para denotar o que o sistema recomenda para o
usuário. Um SR normalmente foca em um tipo especı́fico de item (i.e., filmes, ou
músicas) em conformidade com seu design, sua interface gráfica, e o núcleo da técnica
de recomendação usada para gerar as recomendações são todas customizadas para prover
sugestões úteis e efetivas para um tipo de item especı́fico.
Em [Herlocker et al. 2004] são definidas onze tarefas populares que um SR pode
ser útil, são elas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achar algum bom item;
Achar todos os bons itens;
Verificação de contexto;
Recomendar uma sequência de itens;
Recomendar um grupo de itens;
Ajudar na navegação do usuário;
Fornecer recomendações confiáveis;
Melhorar o perfil do usuário, através da análise de dados do usuário;
Ajudar outros usuários através da análise de perfil de usuários mais experientes;
Influenciar outros usuários.

Desse modo, sistemas de recomendação possuem diversas caracterı́sticas, funções
e diferente fontes de dados, vale adicionar que existem diferentes técnicas de
recomendação, como, técnicas baseadas em conteúdo, demografia, filtros colaborativos,
e etc. Atualmente com os avanços na área de Inteligência Artificial e a necessidade de recomendar itens cada vez mais especı́ficos para os usuários, os sistemas de recomendação
vêm ganhando cada vez mais complexidade e demanda.

3. Metodologia
Esta seção tem o objetivo de expor a metodologia que será utilizada para construção deste
trabalho.
3.1. Obtenção e tratamento dos dados escolares
Como o objetivo deste trabalho é o de recomendar uma lista de escolas (lista de itens) que
mais se adequa as preferências do aluno (usuário), é necessário que os dados da Prova
Brasil, disponibilizados pelo MEC, sejam tratados de maneira que sejam mais fáceis de
manipulá-los no algoritmo de recomendação. As etapas do tratamento dos dados são,
integração dos dados à um banco de dados, conversão de campos, agregação de campos
para evitar redundância, e análise de outliers.
Para realização desta etapa será utilizado a ferramenta Pentaho [Pentaho ] para
remoção de colunas com dados incompletos, agrupamento de dados similares, e por fim
o agrupamento em um banco de dados.
3.2. Levantamento de técnicas implementadas por sistemas de recomendação
modernos.
A etapa de levantamento de técnicas de sistemas de recomendação se concentra na análise
literária do que há de mais moderno em relação a sistemas de recomendação. Quando nos

tratamos da classificação do sistema de recomendação proposto neste trabalho, precisamos combinar diferentes tipos de classes de SR, sendo elas, filtro colaborativo, demografia e baseado em conhecimento. No caso deste trabalho, será tomado como base os
algoritmos que tiveram boa colocação no Netflix Prize [Bennett and Lanning 2007], uma
análise das técnicas utilizadas pelos melhores colocados será feita, e será selecionada a
que mais se adequa ao problema levantado neste trabalho.
3.3. Implementação do algoritmo de recomendação
Nesta etapa será utilizado todo o conhecimento adquirido na etapa anterior para a
implementação do algoritmo base do sistema recomendação. Quanto a restrição de classes, o sistema de recomendação deverá realizar a recomendação de itens de acordo com
o perfil do usuário, levando em consideração os itens recomendados para outros usuários
com preferências similares, além disso o sistema deverá levar em consideração no momento da recomendação a posição geográfica dos usuários. O sistema também deverá
possuir a capacidade de estimar o quão a recomendação está ligada a necessidade do
usuário, de modo que esta estimativa seja interpretada como a utilidade da recomendação
para o usuário.
3.4. Desenvolvimento e disponibilização do sistema de recomendação aos dados da
escolas
Nesta etapa será realizada a integração da base de dados tratada ao algoritmo de
recomendação implementado, e então será dado inı́cio ao desenvolvimento do sistema de
recomendação. Durante o desenvolvimento do sistema será necessário realizar também
um levantamento das melhores técnicas de interação humano-computador aplicadas a sistemas de recomendação, desta forma será estudada uma maneira eficiente de coletar dados
do usuário para realizar as recomendações, e então aplicá-la ao sistema.
Como fase final do trabalho, o sistema será disponibilizado na internet para uso
de toda a comunidade de maneira gratuita.

4. Resultados Preliminares
A etapa de obtenção e tratamento dos dados está concluı́da. Como citado anteriormente,
para a obtenção dos dados foram baixados os microdados do censo escolar, e os microdados Aneb e Anresc [TEIXEIRA. b]. Após termos estes arquivos, foi necessário realizar
a normalização dos mesmos. Primeiramente realizamos uma filtragem dos dados em
relação ao estado brasileiro em que a instituição se encontra, no caso deste trabalho selecionamos apenas escolas do estado do Ceará. Em seguida, realizamos a exclusão dos
dados com valores incompletos, através da aplicação de um filtro na ferramenta Pentaho.
Ainda na mesma ferramenta realizamos um agrupamento de campos semelhantes e em
seguida exportamos um arquivo em formato JSON para a importação no banco de dados
MongoDB [MongoDB ].

5. Considerações Finais
O objetivo deste trabalho, ainda em desenvolvimento, é o de ajudar qualquer indivı́duo
interessado em selecionar uma instituição de ensino, seja ela de ensino fundamental e/ou
médio. Este auxı́lio será dado através de um sistema de recomendação. Por ainda estar em

desenvolvimento, este trabalho possui tarefas completadas e em andamento. Como visto
na seção anterior, a etapa de obtenção e tratamento de dados foi concluı́da com sucesso.
Atualmente a fase de levantamento de técnicas de sistemas de recomendação está em fase
de conclusão.
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Abstract. This paper describes a proposal for a data compression technique
specialized in structured textual data in SVG. It shows concepts of structured
data, data compression and specialized compression techniques. In addition,
a study is made of a set of SVG files aimed at finding characteristics that can
be used to improve efficiency in compression. Also a survey of specialized techniques in XML in the literature is presented, and two considered effective in
compression SVG files are elected, that will be compared with the technique
proposed in this paper leading in consideration of criteria such as cost of time,
space and compression ratio. Finally the results are explained in order to choose a good technical option.
Resumo. Este artigo descreve uma proposta de uma técnica de compressão de
dados especializada em dados textuais estruturados em SVG. Ele mostra conceitos de dados estruturados, compressão de dados e técnicas de compressão
especializadas. Além disso, é feito um estudo em um conjunto de arquivos do
tipo SVG visando encontrar caracterı́sticas que possam ser usadas para melhorar a eficiência na compressão. Também é apresentado um levantamento das
técnicas especializadas em XML presentes na literatura, e são elegidas duas
consideradas eficientes na compressão de arquivos SVG que serão comparadas
com a técnica proposta neste artigo. Por fim os resultados serão explanados a
fim de escolher uma boa opção de técnica.

1. Introdução
No cenário atual a informação tem se transformado em um bem crucial, o que torna
importante a rápida obtenção da mesma. Os sistemas computacionais são uma alternativa
importante para se chegar a essa meta. No entanto, o volume de dados que representam
tais informações está cada vez maior, causando problemas ligados a armazenamento e
transmissão dos dados. Para tal problema de armazenamento, pode ser empregada uma
solução como compressão de dados e uso de documentos de dados estruturados.
A compressão de dados visa transformar uma entrada de dados originais em um
conjunto de dados de menor volume, que posteriormente pode ser retornado aos dados originais ou com suficiente similaridade. Já os documentos de dados estruturados se utilizam
de uma padronização, organizando-se em blocos semânticos, sendo que algumas técnicas
se aproveitam dessa estrutura, o que pode gerar um ganho ainda maior no resultado da
compressão. O XML é um exemplo de dado estruturado.

Existem vários métodos de compressão de dados, alguns baseados na codificação
de Huffman, alguns em compressores LZ, outros especializados como o XMill —
desenvolvido para compressão de documentos XML — muitos deles citados em
[Salomon 2004]. Alguns desses métodos aproveitam-se do padrão conhecido dos dados
estruturados para melhorar a eficiência da sua compressão. Neste trabalho, temos como
objetivo desenvolver uma nova técnica de compressão dedicada a dados estruturados do
tipo SVG, realizar um comparativo entre algumas dessas técnicas — em relação a fatores
como custo de tempo, de espaço e taxa de compressão — e eleger uma boa opção de
método de compressão para esse domı́nio.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Dados Estruturados
Segundo [Almeida 2002], “dados estruturados são dados dispostos em representações
rı́gidas, sujeitas a regras e a restrições impostas pelo esquema que os criou. Programas
que produzem tais dados os armazenam em disco, para que possam ser utilizados em formato binário ou texto”. De forma semelhante, [Arasu and Garcia-Molina 2003] diz que
dados estruturados podem ser definidos como qualquer conjunto de dados que seguem um
esquema ou um tipo em conformidade. Um tipo de dado textual estruturado conhecido é
o SVG, que é baseado em XML.
2.1.1. XML
Uma linguagem de marcação pode ser definida como um conjunto convenções utilizadas
para codificar textos e especificar quais marcas são exigidas e/ou permitidas, diferenciando o que faz parte do texto original e o que faz parte da marcação. O Extended Markup
Language — em tradução oficial, “Linguagem de Marcação Estendida” —, ou XML, é
uma delas [Almeida 2002].
A estrutura de um documento XML é semelhante à de um documento HTML —
que é uma linguagem de marcação com tags, palavra usada originalmente para especificar uma classe de relatórios técnicos de uso comum em escritórios e que são marcações
fixas do documento, sendo, atualmente, o padrão em uso para páginas na Internet —, a
diferença é que as tags do XML não são pré-definidas [Almeida 2002].
2.1.2. SVG
Quando falamos de imagens digitais, há basicamente duas formas de representação: matriz de pixels — também conhecida como bitmap — e as imagens vetoriais. As imagens
do tipo bitmap são representadas por uma matriz de pontos — os pixels — e sua resolução
depende da quantidade de pontos existentes nessa matriz. Com o intuito de contornar este
problema, foram criadas as imagens vetoriais que não armazenam a matriz de pontos, e
sim geram a imagem a partir de descrições geométricas de formas [Gomes 2005]. Uma
forma de representar imagens vetoriais é com o uso do Scalable Vector Graphics — em
tradução livre, “Gráficos Vetoriais Escaláveis” —, ou SVG, que é um tipo de dado textual
baseado em XML e descreve gráficos bidimensionais além de permitir objetos gráficos
como imagens e texto [Ferraiolo et al. 2000].

2.2. Compressão de dados
Segundo [Salomon 2004] compressão de dados é o processo de conversão de um conjunto
de dados de entrada — dados originais — em um outro conjunto de dados que possui
tamanho menor que o tamanho original — dados comprimidos.
Existem técnicas de compressão especializadas para dados especı́ficos como é o
caso do XML. Esses compressores podem ser baseados em redundância, em esquema ou
hı́bridos [Teixeira et al. 2011]. Uma das vantagens das técnicas de compressão baseadas
em esquema é de poder ser consultável. Técnicas consultáveis de compressão possuem a
capacidade de execução de consultas nos arquivos comprimidos [Buneman et al. 2005].
Neste projeto pretendemos desenvolver uma técnica consultável de compressão dedicada
a dados SVG, baseada na codificação de Huffman e que leva em consideração uma abordagem hı́brida, e fazer um comparativo desta técnica com outras duas especializadas em
dados XML: o XMill e o WBXML. Nossa técnica processa seções do arquivo, agrupadas
por caraterı́sticas semelhantes — dados numéricos, alfanuméricos, tags, atributos — e
cada seção será comprimida separadamente com a codificação de Huffman.
2.2.1. Codificação de Huffman
A codificação de Huffman é uma técnica de compressão de dados muito utilizada como
base para programas de compressão de diversas plataformas [Salomon 2004]. Ela se baseia na frequência com que conjuntos de bits do arquivo aparecem. Basicamente ela
substitui um conjunto de bits mais frequentes por outro conjunto de bits menor, e faz um
mapeamento desses bits para permitir o processo de descompactação. Esta técnica se baseia em dois pontos principais: primeiro que sı́mbolos que ocorrem com mais frequência
são substituı́dos por blocos de bits menores e segundo que dois sı́mbolos que ocorrem
com menor frequência terão mesmo tamanho [Sayood 2012].
2.2.2. XMill
XMill é uma técnica de compressão especializada em documentos XML. O XMill é um
pré-processador que analisa o arquivo XML, o separa em partes e utiliza um outro compressor para cada uma dessas partes separadamente. Essa separação é feita de tal maneira
que cada uma das partes tenham dados similares, e assim a compressão seja mais eficiente. Por exemplo, separam-se tags, atributos, dados numéricos, dados textuais, e para
cada um desses é aplicada um compressor que melhor se adeque a este tipo de dado.
2.2.3. WBXML
O WBXML — WAP Binary Extensible Markup Language — foi desenvolvido para que
documentos XML possam ser transmitidos de maneira compacta em dispositivos móveis.
Ele representa de forma binária compacta o documento XML [Teixeira et al. 2011].
O WBXML substitui as tags por um número de ı́ndice de uma tabela de mapeamento, o que evita a transmissão de uma tag mais de uma vez. O maior benefı́cio do
WBXML é que ele dispensa a descompressão para que os dados sejam extraı́dos, pois é

uma técnica consultável, e para que sejam extraı́dos os dados se fazem buscas na tabela de
mapeamento. Podemos citar como desvantagens do WBXML a necessidade de guardar a
tabela de mapeamento no arquivo compactado e o espaço para os códigos, uma vez que o
número de entradas na tabela para tags e atributos é muito limitada [Teixeira et al. 2011].

3. Objetivos
Temos como objetivos fazer um estudo estatı́stico em um conjunto de arquivos SVG a
fim identificar caracterı́sticas que possam ser aproveitadas para melhorar a eficiência das
técnicas de compressão, desenvolver uma técnica consultável de compressão especı́fica
para arquivos SVG e compará-la com técnicas de compressão especializadas em dados
XML levando em consideração fatores como custo de tempo, de espaço, taxa de compressão, dentre outros aplicáveis, de forma a situar uma boa opção de método.

4. Metodologia de trabalho
Primeiramente fizemos uma revisão bibliográfica e estudamos a área de compressão de
dados pesquisando em trabalhos publicados em eventos e livros com o objetivo de se
aprofundar na área de compressão de dados. Com isso, pudemos conhecer as técnicas de
compressão de dados existentes e assim elencar as principais delas que eram aplicáveis ao
domı́nio escolhido, para serem analisadas e para que pudéssemos escolher quais seriam
os concorrentes da técnica proposta neste trabalho.
Montamos um repositório de testes1 que no momento possui mil arquivos do tipo
SVG, sendo que alguns destes arquivos foram buscados de repositórios livres já existentes
e outros foram gerados por nós, e que tais arquivos serão usados para os comparativos.
Esse repositório também foi usado para que fosse feita uma análise estatı́stica nos dados
e assim, possamos prever caracterı́sticas nos documentos, nas tags ou nos atributos que
possam melhorar a eficiência da técnica proposta neste trabalho. Este estudo também
auxiliou na escolha dos concorrentes pois de acordo com certas caracterı́sticas percebidas nos documentos SVG, escolhemos as técnicas dedicadas a XML que melhor se adequem. Outros critérios para escolha destas técnicas foi a facilidade de implementação e
sua eficiência em análises encontradas na literatura.
Na fase atual do trabalho, estamos implementando os métodos escolhidos. A linguagem escolhida foi C++ com o auxı́lio do framework QT, sendo que na escolha da
linguagem foi levado em consideração a facilidade de implementação, a disponibilidade
de ferramentas auxiliares e o impacto gerado sobre o desempenho dos métodos. Posteriormente iremos executar os métodos com todas as entradas e os dados de desempenho
serão coletados, na qual pretendemos realizar várias execuções do método com a mesma
entrada e contabilizar as médias dos experimentos, de forma a minimizar os efeitos da
influência de fatores alheios ao nosso controle. Depois de feita a comparação, elegeremos um dos métodos, o que melhor se adeque ao domı́nio escolhido, junto a uma análise
crı́tica obtida dos resultados conseguidos em cada quesito analisado.

5. Resultados Preliminares
No estudo estatı́stico feito, analisamos mil arquivos SVG e conseguimos extrair algumas
caracterı́sticas importantes dos mesmos. Pudemos observar que a estrutura dos arquivos — tags e atributos — só ocupa em média 13,99% do arquivo o que nos levou a
1

respositório disponı́vel em https://github.com/andersonlemosufc/tcc2-repository/tree/master/svg

pensar em uma forma de otimizar a compactação no conteúdo — neste trabalho consideramos conteúdo do documento SVG os textos entre tags ou valores de atributos. Analisando o conteúdo dos documentos percebemos que em média 52,83% dos caracteres são
numéricos, e mais 26,66% do conteúdo é formado por caracteres relacionados a números
— vı́rgulas, pontos, espaços e traços. Isso significa que em média, quase 80% do conteúdo
do arquivo SVG pode ser representado por um alfabeto de somente quatorze caracteres.
Assim decidimos que nossa técnica processará de maneiras diferentes tags e atributos que
contenham mais números ou que contenham mais texto simples.
Para eleger quais tags e quais atributos se encaixariam em uma dessas classes,
analisamos a frequência de números e letras em cada tag e atributo, em cada um dos
mil arquivos. Nessa análise podemos observar que em média 25% das tags e 50% dos
atributos tem seu conteúdo majoritariamente numérico, o que além de fortalecer a ideia
de comprimir dados numéricos e dados textuais separadamente, nos ajudou a eleger de
qual forma cada tag e atributo será comprimido.

6. Considerações Finais
O propósito deste trabalho foi apresentar uma nova técnica de compressão de dados aplicados a dados SVG, uma vez que o uso de imagens SVG tem um papel importante no
conteúdo web e a transmissão rápida desse tipo de arquivo se torna cada vez mais necessária e, apesar de existirem muitas técnicas de compressão especializadas em documentos XML e que podem ser encontradas na literatura, não encontramos nenhum técnica
especı́fica para dados SVG. Também podemos ressaltar a análise de um conjunto aleatório
desses documentos foi importante para conhecer caracterı́sticas especı́ficas desse tipo de
documento, caracterı́sticas essas que, se conhecidas, podem influenciar positivamente e
melhorar a eficiência de uma técnica de compressão.
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Abstract. Since 2010, the Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM has been
used as the only exam to apply for a university position. As a consequence, the
number of candidates interested in the exam has increased and a large volume
of data has being collected from them. This has made ENEM a high dimensional
database. The main goal of this work is to identify profiles of members based
on socioeconomic questions usually answered by ENEM candidates. By using
different approaches to select attributes, this study aims to compare the filter
and wrapper approaches with different searching algorithms and then identify
the one of the best results.
Key-words: Data Mining. ENEM. Clustering. Feature Selection.
Resumo. O Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM desde 2010 tem sido
utilizado como o principal meio de ingressar em instituições de ensino superior,
tornando-se, então, um vestibular nacional. Este fato causou um aumento da
quantidade de interessados em realizar o exame, gerando um grande volume
de dados. Além disso, esta base de dados apresenta alta dimensionalidade. O
foco deste trabalho é identificar os atributos socioeconomicos mais relevantes
para composição dos perfis de inscritos do ENEM. Tendo em vista a existência
de diferentes abordagens de seleção de atributos, este trabalho visa comparar
as abordagens filter e wrapper, utilizando diferentes algoritmos de busca, para
identificar a que apresenta melhores resultados.
Palavras-chaves: Mineração de Dados. ENEM. Clusterização. Feature Selection.

1. Introdução
A educação brasileira já passou por diversas reformas objetivando melhorar a qualidade
de ensino. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) elaborou o Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM), que a partir de 2010, passou a ser utilizado como principal meio
de ingressar em uma instituição de ensino superior (IES). Essa mudança causou um aumento na quantidade de inscritos a cada ano. No momento da inscrição, o candidato
deve preencher formulários fornecendo algumas informações relacionadas a questões socioeconômicas, gerando um grande volume de dados. A análise desses dados permite
correlacionar fatores socioeconômicos com a média obtida pelo candidato.

A mineração de dados consiste em extrair conhecimentos, de forma automática,
a partir de um grande volume dados. Dentre as técnicas que podem ser utilizadas para a
mineração desses dados, está a clusterização, que consiste no agrupamento de um aglomerado de dados multidimensionais em um conjunto de classes, denominadas clusters
com base em uma função de similaridade [Jain et al. 1999]. A base de dados do ENEM
usada neste trabalho contém 57 atributos, sendo, portanto, considerada de alta dimensionalidade. Esta alta dimensionalidade aliada ao fato de alguns atributos não apresentarem
valores representativos de acordo com alguma medida estatı́stica (variância, por exemplo)
pode aumentar o custo computacional do processo de clusterização e afetar a qualidade
dos clusters gerados. Métodos de feature selection são frequentemente usados para reduzir esse problema.
Este trabalho tem como objetivos descobrir perfis de inscritos utilizando dados
abertos do ENEM 2010 disponibilizados no Portal Brasileiro de Dados Abertos1 , e ainda,
identificar quais são os atributos capazes de definir melhor os perfis de inscritos desta
edição do exame. Para alcançar tais objetivos, técnicas de feature selection e clusterização
foram aplicadas. Com base neste estudo é possı́vel ter uma visão sobre o desempenho
de inscritos da base de dados abertos do ENEM, relacionando as caracterı́sticas socioeconômicas dos candidatos ao seu desempenho.
O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a
solução utilizada neste trabalho. Em seguida na Seção 3 , são discutidos os experimentos
realizados e, por fim, a Seção 4 apresenta a conclusão deste estudo.

2. Caracterização de Perfis de Inscritos do ENEM
Os dados utilizados neste estudo são da base de dados do ENEM correspondente à edição
de 20102 . Dentre os arquivos de dados obtidos a partir do portal de dados abertos3 foram
usados neste trabalho o questionário socioeconômico e as respostas dos candidatos ao
questionário.
O questionário socioeconômico possui 57 questões objetivas. No entanto, nem
todas as questões puderam ser usadas devido a falta de padrão em alguns arquivos. Uma
das inconsistências encontradas foram questões sem respostas, onde a questão era direcionada ao público que já trabalhava. Dessa forma, foram utilizados 18 questões ou atributos,
conforme pode ser observado no Quadro 1, e um total de 3.105.939 de tuplas. A seleção
das 18 questões não ocorreu de forma automática, foram selecionadas apenas as questões
que não possuı́am inconsistências [Han and Kamber 2001], posteriormente estas questões
foram transformadas em atributos para uma melhor compreensão dos resultados.
Em seguida, foram atribuı́dos pesos às respostas dos candidatos para cada atributo
ou questão. O quadro 1 apresentada as questões e seus respectivos pesos. Os pesos
foram definidos através da atribuição de categorias para as respostas, recebendo peso 1 as
respostas consideradas negativas, 3 as intermediárias e 5 as positivas. A polaridade das
respostas está relacionada às condições satisfatórias ou não de qualidade de vida e estudo
do candidato para obter sucesso no exame.
1

http://dados.gov.br/dataset/microdados-do-exame-nacional-do-ensino-medio-enem
http://www.inep.gov.br/
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http://dados.gov.br/
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QUESTÕES
Quantas pessoas moram com você?
Qual é o nı́vel de escolaridade da sua mãe?
Qual a sua renda mensal, aproximadamente?
A casa onde você mora é?
Você trabalha ou já trabalhou?
Testar meus conhecimentos
Prosseguir os estudos no Ensino Superior
Quantos anos você levou para concluir o ensino
fundamental?
Quantos anos você levou para concluir o Ensino
Médio?
Você deixou de estudar durante o Ens. Médio?

De uma a três ou sozinho=5
Baixo = 1
Renda Baixa (até 3 salários
mı́nimos) = 1
Cedida=1
Não = 1
Grau de interesse Baixo=1
Grau de interesse Baixo=1
Mais de 11 anos ou não concluir = 1
Acima de 5 anos ou não concluiu=1
Por 3 anos ou mais = 1

PESOS
Quatro a sete = 3
Intermediário = 3
Renda Intermediária (3 a 9
salários mı́nimos) = 3
Alugada=3
Sim = 3
Grau Intermediário=3
Grau Intermediário=3
De 10 a 11 anos = 3

Oito a mais de dez=1
Alto = 5
Renda Alta (a partir de
9 salários mı́nimos) = 5
Própria=5
Grau Alto=5
Grau Alto=5
Até 9 anos = 5

De 4 a 5 anos = 3

Até 3 anos= 5

Por 1 ou 2 anos = 3

Não = 5

Quadro 1: Algumas questões selecionadas e seus respectivos pesos
2.1. Feature Selection
Tendo em vista a existência de diferentes abordagens de seleção de atributos
[Dash and Liu 1997], foram aplicadas as abordagens filter e wrapper sobre os dados utilizando o algoritmo correspondente a cada abordagem implementados pelo software livre WEKA [Witten and Frank 2011]. Isto foi feito com o intuito de identificar a melhor
abordagem em selecionar atributos para aplicação do algoritmo de clusterização (considerando os dados utilizados neste trabalho). Para cada abordagem foram executados os
algoritmos de busca BestFirst[Witten and Frank 2011] , GeneticSearch [Goldberg 1989]
e RankerSearch[Witten and Frank 2011].
Os atributos selecionados foram avaliados por meio do coeficiente de correlação
de Pearson. A medida de correlação mede o quão próximos são duas variáveis, quanto
mais próximo de 1 indica que os valores das variáveis possuem correlação perfeita positiva e quanto mais próximo de -1 as varáveis possuem correlação negativa, isto é se uma
aumenta a outra sempre diminui4 . A correlação de Pearson neste trabalho foi aplicada
sobre os atributos selecionados versus os descartados. Ao final da execução, foi gerada
uma matriz apresentada na Tabela 2, exibindo o valor de correlação entre cada atributo.
2.2. Clusterização
Para a geração dos clusters, foi realizado o cálculo da soma do erro quadrático, através da
”regra do cotovelo”(Elbow) 5 , para descobrir a quantidade ideal de clusters a serem gerados. A regra do cotovelo executa o k-means no conjunto de dados n vezes numa faixa de
valores, e para cada valor de n calcula a soma dos erros quadrados (SSE) [Tan et al. 2009].
Neste procedimento, foram passados como entrada uma matriz com os dados normalizados (com apenas os atributos selecionados na etapa de seleção de atributos) em um intervalo de 0 a 1 e um número que representava uma quantidade máxima de clusters. O valor
do número ideal de clusters é considerado quando o valor de SSE se estabiliza, tal valor
foi utilizado como valor para K no algoritmo k-means.

3. Experimentos e Análise dos Resultados
Métodos de seleção de atributos identificam os atributos capazes de representar a Base de
Dados. A Tabela 1 apresenta os atributos selecionados de acordo com a abordagem.
4
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http://www.aurea.uac.pt/pdf MBA/coef correl Pearson.pdf
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Tabela 1. Atributos Selecionados por cada abordagem
Algoritmo de busca

Abordagem Wrapper

GeneticSearch

rendaDoInscritoQ5 e média

BestFirst

localizacaoCasaQ7 e média

RankerSearch

média

Abordagem Filter
qtdPessoasMoramComVoceQ1
obterCertificadoOuAcelerarEstudosQ26, tipoEscolaEnsMedioQ33 e média
qtdPessoasMoramComVoceQ1,
obterCertificadoOuAcelerarEstudosQ26, tipoEscolaEnsMedioQ33 e média
qtdPessoasMoramComVoceQ1,
obterCertificadoOuAcelerarEstudosQ26, tipoEscolaEnsMedioQ33 e media

Com base nos resultados verificou-se que a abordagem filter obteve melhores resultados, selecionando os mesmos atributos em todos os algoritmos. Enquanto que a
abordagem wrapper selecionou apenas um atributo igual em todos os algoritmos, o atributo média, sendo este importante pois é o que informa o desempenho do inscrito. A
avaliação dos atributos selecionados foi feita utilizando a correlação de Pearson, a Tabela
2 apresenta a correlação entre os atributos selecionados através da seleção de atributos e
alguns dos descartados. É possı́vel perceber que todos os selecionados são capazes de representar aqueles que foram descartados, embora muitas destas correlações sejam fracas.
Vale ressaltar que nem sempre todos os quatro atributos vão determinar juntos os outros
descartados, pois o grau de correlação entre as variáveis é diferente.
Tabela 2. Correlação entre atributos descartados e selecionados
escolaridaPaiQ2
escolaridadeDaMaeQ3
rendaTotalFamiliaQ4
jaTrabalhouQ8

qtdPessoasMoramComVoce

obterCertificOuAcelEstudos

tipoEscMedio

média

0.064788190
0.06583075
0.009004863
-0.057068821

-0.05181892
-0.05641917
-0.07455680
0.05551403

0.44782332
0.42429416
0.47054179
0.25859558

0.36297160
0.34491730
0.41028319
0.10854273

A quantidade ideal de clusters é o valor de K, onde o valor de SSE começa a
se estabilizar. Tal fato ocorre quando a quantidade de clusters é 15. O gráfico gerado
utilizando a regra do cotovelo não foi apresentado neste artigo por falta de espaço.
Os centróides de um cluster representam a média gerada pelo k-means em cada
atributo pertencente a ele. Através dessas médias, foi possı́vel analisar as caracterı́sticas
dos perfis, de acordo com os pesos atribuı́dos anteriormente. Cada centróide corresponde
a um perfil de inscrito, a Tabela 3 apresenta os valores dos atributos dos centróides de
alguns dos clusters gerados. Através desta Tebelaé possı́vel perceber, de modo geral, que
o inscrito que mora com muitas pessoas, não realizou o exame com o intuito de obter
certificado ou acelerar os estudos, frequentou escola pública durante o ensino médio, usualmente obtêm um baixo rendimento como é caso do cluster 7. Nos clusters obtidos neste
trabalho a maioria dos centróides representam um perfil padrão de inscrito, como o citado
anteriormente. Entretanto, existem centróides capazes de representar perfis diferentes
deste, onde o inscrito divide a casa com muitas pessoas, seu grau de interesse em realizar
o ENEM para obter certificado ou acelerar os estudos foi baixo, estudou em escola particular e obteve uma média intermediária, mas que é a maior de todos os centróides. Assim
como há casos no qual o inscrito morava com poucas pessoas, tinha grande interesse em
obter certificado, estudou em escolar particular durante o ensino médio, entretanto, obteve
baixo rendimento.
Nem todos os clusters encontrados foram apresentados por ausência de espaço,

além disso algo que dificultou o estudo foi a ausência de tuplas de inscritos com médias
elevadas no exame.
Tabela 3. Alguns dos clusters gerados
cluster
3
4
5
6
7
8
10
11

qtdPessoasMoramComVcQ1
0.7810363
0.4736662
1.0
0.4709135
0.7830474
1.0
0.500
0.4875936

obterCertificadoAcelerarEstudosQ26
0.7982698735
0.0
0.500
0.8490059096
0.1533804238
0.0
0.0
0.0007065743

tipoEscolaEnsMedioQ33
1.0
1.0
0.500
0.4922030
0.0
1.0
0.500
1.0

média
0.4991950
0.4235196
0.3952270
0.3590696
0.3746425
0.5601661
0.5091310
0.6388436

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Foi apresentada neste trabalho a importância da etapa de seleção de atributos, ressaltando que escolher atributos de forma aleatória pode causar resultado impreciso ou inútil.
Diferentes perfis encontrados neste estudo apresentam caracterı́sticas semelhantes entre
si, onde o inscrito mora com muitas pessoas, fez o ENEM sem o intuito de obter certificado ou acelerar o estudos, cursou o ensino médio em escola pública obtendo como
resultado um baixo rendimento. Entretanto, existem casos que fogem do padrão, como o
cluster 11 que representa um perfil de inscrito que mora com muitas pessoas tendo realizado o ENEM sem o intuito de obter certificado e frequentou o ensino médio em escola
particular obtendo média intermediária. Como trabalhos futuros, pretende-se estender o
estudo de modo que consiga abranger mais dados de outros anos, verificando se existem semelhanças entre os atributos selecionados em cada ano. Além disto, pretende-se
aplicar a clusterização evolutiva [Spiliopoulou et al. 2006] para verificar se a adesão ao
SiSU influenciou na melhora do rendimento na prova do ENEM, e identificar se existem
alterações nos perfis ao longo dos anos.
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Abstract. The UFC - Campus Quixadá in the holiday offers short courses to
students reinforcement or additional knowledge, this is an event that has been
done and repeated over the years, but in recent years that followed was
perceived a clear lack of interest students about the School Holidays. This
work is focused on showing the research work regarding the interest of
students in the School Holidays through a questionnaire answered by them.



Resumo. A UFC – Campus Quixadá no período das férias oferece aos seus
alunos, minicursos de reforço ou de conhecimentos adicionais, este é um
evento que vem sendo feito e repetido através dos anos, porém, nos últimos
anos que se seguiram foi percebido um claro desinteresse por parte dos
alunos a respeito da Escola de Férias. Este trabalho tem como foco mostrar o
trabalho de pesquisa a respeito do interesse dos alunos na Escola de Férias
através de um questionário respondido pelos mesmos.
Palavras-chave. Coleta de dados. Questionário. Escola de Férias.

1. Introdução
O processo de coleta de dados ajuda a identificar as necessidades dos usuários através
de seu ponto de vista e as possíveis melhorias para definir o que pode ser feito para uma
boa experiência do mesmo em um determinado produto (Barbosa e Silva, 2010).
Uma das formas de coletar a opinião do público é o Questionário que atualmente
é uma das formas mais utilizadas, ele pode ser feito online ou de forma impressa, suas
perguntas podem ser abertas, dando a oportunidade da pessoa expressar sua opinião, ou
fechadas, com respostas pré-definidas para que sejam respondidas de maneira rápida.
Porém não existe apenas o Questionário como uma forma de coleta de
requisitos, existe também entrevistas que coletam as informações individualmente e de
maneira mais pessoal, os grupos de foco que coletam informações simultaneamente e
estimulam a criatividade, o brainstorming que se utiliza de poucos recursos e serve para
coletar ideias, a classificação de cartões que também coleta dados de maneira rápida e
motivacional, e o estudo de campo o qual é bastante rico para coletar dados sobre as
atividades do usuário, e investigação contextual que descobre a utilidade do seu
produto.
Este artigo tem como propósito mostrar e explicar o processo de coleta de dados
através do questionário para indicar o grau de interesse dos alunos para com a Escola de
Férias, explicando cada uma de suas etapas de planejamento, elaboração, andamento e

resultados, dando ênfase as conclusões chegadas através do questionário e da sua
utilidade para o evento.

2. Elaboração
O primeiro passo para elaboração de qualquer coleta de dados é definir o objetivo da
coleta. Neste caso, o objetivo do questionário é coletar a opinião dos alunos sobre a
Escola de Férias do Campus Quixadá.
Ao pensar em como começar o questionário, primeiro definimos a forma em que
seria implementado, impresso ou online. Por ser um campus de tecnologia da
informação e a maioria de seus alunos terem fácil acesso à internet optamos por um
questionário online feito pelos formulários da Google que facilitaria a forma de analisar
os dados ao final da pesquisa. Em seguida definimos quais tipos de dados demográficos
iriamos precisar, assim chegando à conclusão que os únicos dados que necessitávamos
dos usuários seriam, o seu curso e o seu semestre. Por confidencialidade decidimos que
não pediríamos outros dados pessoais como nome e idade. Os dados demográficos
auxiliam o pesquisador a analisar de uma forma mais precisa quais os grupos estão
sendo trabalhados e assim chegar a uma conclusão mais exata.
Ao formular as perguntas tivemos o cuidado em cada palavra escrita, se a
pergunta estava mesmo passando a informação que queríamos que as pessoas
respondessem, que não restasse dúvidas do que queríamos. Tivemos a preocupação de
elaborar o mínimo de perguntas possíveis, visto que questionários longos não tem muito
sucesso em quantidade de respostas, além disso consideramos que os alunos
encontravam-se no fim do semestre.
Assim, partimos para os dados principais do questionário, a opinião a respeito
dos minicursos. Esta seria o tipo de pergunta delicada, então, ela foi fechada e aberta,
poderia tanto responder com uma de nossas sugestões ou mesmo sugerir. Os minicursos
que foram sugeridos envolviam um pouco de cada área do campus e abrange em sua
maioria as optativas ofertadas no campus e reforço para as obrigatórias em que foi
percebido que há uma maior dificuldade.

3. Aplicação do Questionário
Ao terminar de eaborar o questionário, realizamos um piloto para ver se ele estava de
acordo. Assim perguntamos a alguns colegas a respeito das perguntas, os induzindo a
responde-las de maneira a descobrir quais as mudanças que deveriam ser feitas, as
perguntas que causavam confusão e as áreas de maior interesse em comum.
Em seguida, após ajustes no teste piloto, escolhemos formas de divulgá-lo para
assim atingir o maior número de alunos possível. Resolvemos então que o melhor
ambiente seria o Facebook – rede social muito acessada pelos alunos – porém, mesmo
divulgando no Facebook não obtivemos a quantidade de questionários respondida
esperada, então decidimos ir a campo e pedir às pessoas de uma forma direta para que
as mesmas respondessem, para que obtivéssemos uma amostra representativa e assim
conseguir analisar os dados com melhor eficiência.

Durante o período de coleta surgiram dúvidas a respeito da finalidade do
questionário e do tipo de minicurso, sobre o que se tratava, que foram respondidas e
corrigidas logo em seguida, para que não houvessem erros.
A coleta dos dados aconteceu em Junho de 2016 no campus da UFC em
Quixadá.

4. Conclusão
Em todo o período que foi realizado a coleta, tivemos um total de 96 alunos que
responderam à pesquisa, a maioria deles responderam que gostariam de que houvesse
sim a Escola de Férias. Os alunos foram bastante participativos em relação a responder
o questionário, os cursos de Engenharia de Software, Sistema da informação e de
Design Digital foram os que obtiveram maior participação, conforme o gráfico a seguir.

Figura 1. Participação dos cursos na pesquisa

Os minicursos que mais chamaram a atenção foram os de Fotografia,
Photoshop/Illustrator, Desenvolvimento web e Desenvolvimento para dispositivos
móveis.
Percebemos que muitos alunos preferiram que o evento ocorresse na última
semana de férias, assim eles teriam tempo de descanso e já voltariam as aulas, outro
fator muito interessante é que se viu uma necessidade maior nos minicursos de reforços,
porém, os mesmos não foram ofertados no dia da escola de férias.
Os minicursos que obtiveram menor interesse dos alunos foram esses: estatística,
empreendedorismo, lógica matemática e reforço de fundamentos de programação. A
imagem a seguir é um gráfico que demonstra o grau de interesse dos alunos em relação
aos minicursos sugeridos.

Figura 2. Minicursos de interesse dos alunos

Todos esses dados foram encaminhados aos organizadores da Escola de Férias,
que aconteceu em Julho de 2016.
Podemos concluir com esse trabalho que realizar coleta de dados não é uma
atividade tão simples, ela precisa de uma etapa de planejamento. Sem essa etapa não
teríamos realizado uma coleta eficiente. Além disso, percebemos que às vezes
precisamos motivar as pessoas a darem sua opinião, pois nem sempre elas estão com
tempo ou mesmo interessadas. Em nosso caso, a divulgação no Facebook não foi
suficiente para termos uma amostra representativa, precisamos abordar algumas pessoas
nos corredores do campus, e explicar o objetivo do questionário, com isso conseguimos
mais algumas respostas. É importante ressaltar que respeitamos o direito das pessoas
não quererem responder, preservando assim a liberdade de escolha.
Aprendemos também que as perguntas abertas, ondem os alunos poderiam
sugerir qualquer tipo de curso que gostariam de fazer, são mais difíceis de serem
analisadas. Precisamos ler todas as respostas de identificar as recorrências. Ou seja, a
análise desses dados tem caráter qualitativo e precisa de maior tempo para ser feita.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo estudar os cursos de Sistemas de Informação
(SI) que possuem a disciplina de empreendedorismo em sua matriz curricular. O
trabalho visa a importância da disciplina de empreendedorismo na formação
profissional dos estudantes a fim de fornecer uma base para o mercado de trabalho,
seja por meio de empresas ou na formação do próprio negócio. Com base em obras
(),concluímos que este pensamento esta sendo cada vez mais adotado. Nos cursos
analisados, em sua grande maioria, a disciplina é obrigatória para a conclusão.
Abstract. This work aims to study the courses of Information Systems (IS) that have the
entrepreneurship discipline in their curriculum. The work aims the importance of
entrepreneurship discipline in vocational training of students in order to provide a
basis for the labor market, either by companies or the formation of the business itself.
Based on works (), we conclude that the thought is being increasingly adopted. In the
analyzed courses, mostly, discipline is required to complete.

1. Introdução
Os cursos de Sistemas de Informação (SI) do Brasil são relativamente novos, porem já
possuem grande relevância no mercado de trabalho. Todos os dias surgem novas
empresas cada vez mais conectadas, digitalizadas e que trabalham com públicos com
esse mesmo perfil, na era da informação, o profissional precisa possuir conhecimentos
de tecnologias e conceitos administrativos. Para se obter bons profissionais é necessário
investir em sua formação. Uma das alternativas para melhor preparar esses profissionais
é incluir o ensino empreendedor na sua formação acadêmica.
Por conta dessa necessidade, alguns cursos de sistemas de informação incluem
como requisito para a conclusão do curso a disciplina de empreendedorismo ou
similares, outros de forma optativa, mas disponível caso o estudante opte estuda-la. Foi
realizada uma coleta de dados de universidades públicas e privadas que possuíam cursos
de sistemas de informação no Brasil e possuíam a disciplina de empreendedorismo, seja
optativa ou obrigatória. O estudo surgiu com base de outras pesquisas já realizadas a
fim de catalogar os cursos que possuem a disciplina, entender um pouco mais a
preparação dos estudantes, a implicação da existência da disciplina, os possíveis
resultados e a importância que a mesma possuem para o mercado de trabalho (SOUSA;
2015; LUCIVAN) Nosso trabalho tem como objetivo mostrar a importância do ensino
empreendedor através da aplicação que as universidades fazem dessa disciplina em suas
matrizes curriculares. Os cursos foram escolhidos seguindo critérios de avaliação do

MEC disponíveis no site e-MEC. Os dados coletados foram tabulados em uma planilha
eletrônica e analisados usando estatística descritiva.

2. Referencial Teórico
O início do ensino de empreendedorismo teve origem nos Estados Unidos com Myles
Mace lecionando o primeiro curso de empreendedorismo em fevereiro de 1947 na
Escola de Administração de Harvard (KATZ, 2003). Interessante notar o propósito da
criação desse curso, completamente diferente dos objetivos atuais: qualificar excombatentes da Segunda Guerra Mundial para o mercado de trabalho, principalmente no
que diz respeito à geração do auto-emprego, visto que sua economia estava em transição
devido ao colapso da indústria de armas (VESPER; GARTNER, 1997).
A importância da disseminação de uma cultura empreendedora nas instituições
de ensino superior, na tentativa de propiciar um ambiente empreendedor para os futuros
profissionais é fundamental, e Gimenez et al(2003, p.12), complementa dizendo que
“traços de comportamento empreendedor podem ser conseguidos pela prática e
experiências vividas, como, também, pela assimilação de conhecimentos estruturados e
codificados em sala de aula”.
Um dos maiores desafios da universidade é proporcionar que o aluno
“desenvolva uma relação pró-ativa com o aprendizado” (FILION, 2000), para o que é
necessário um conjunto de inter-relações estimulantes entre a razão à intuição e a
imaginação.
A formação empreendedora, aqui, tem como princípios: aprender a compreender
o mundo, analisando e definindo as diferentes facetadas seu contexto individual e
institucional; comunicação e colaboração em contexto competitivo; raciocínio criativo e
resolução de problemas encarando a vida em uma perspectiva criativa; domínio pessoal,
processo no qual é desenvolvido o autoconhecimento e o autodesenvolvimento;
pensamento sistêmico, possibilitando clareza na percepção do todo e das relações entre
as partes; liderança, tratada muito mais como uma característica adquirida, envolvendo
duas direções, à vontade e a determinação e o conhecimento acumulado em um dado
setor, incluindo a aquisição de uma série de competências distintas (SOUZA, 2001).

3. Procedimentos metodológicos
O trabalho consistiu na coleta dos dados dos cursos de sistemas de informação que
obtiveram nota superior a 4 em pelo menos um dos critérios de avaliação do MEC que
são: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), Conceito Preliminar
de Curso (CPC) e Conceito de Curso (CC). Com isso nós obtivemos uma listagem de 80
cursos com cursos de sistemas de informação que se qualificam nesse requisito. Além
desses foi adicionado os cursos de Sistemas de Informação da USP, totalizando 82, eles
não possuíam notas disponíveis, porem devido a ser um curso de renome adicionamos a
lista. A listagem foi realizada em abril de 2015.
A segunda etapa da pesquisa consistiu em filtrar o que tínhamos, dos 82 cursos ,
separamos apenas os que tinham empreendedorismo ou uma disciplina similar, e
respeitavam os critérios já mencionados, após esse processo restaram 72 cursos. Os
cursos com a disciplina de empreendedorismo foram catalogados e colocados em
planilha eletrônica. Os dados necessários para o preenchimento da planilha foram o
nome do curso na instituição, campus e cidade de citado, nome da instituição, sigla da
instituição, tipo da instituição (publica ou privada), tipo de avaliação, nota CC, nota
CPC, nota ENADE, semestre que a disciplina é ofertada, nome da disciplina, tipo da

disciplina (optativa ou obrigatória), além disso, foram também adicionados os prérequisitos, carga horaria, bibliografia (básica e complementar), e a ementa do curso.
No fim, todos os dados foram revisados e consolidados em uma planilha digital,
nem todos os dados da planilha foram preenchidos visto que algumas instituições não
disponibilizaram dados como bibliografias ou ementa. Essa etapa ocorreu durante os
meses de julho e agosto de 2016. Os dados coletados foram tabulados em uma planilha
eletrônica e analisados usando estatística descritiva, auxiliados pelo Excel que também
foi usado na elaboração dos gráficos.

4. Analise de dados e considerações finais.
A análise foi feita da seguinte forma, recolhemos dados consolidados que já possuíamos
acesso, dados esses frutos da pesquisa de Freires, L. B. e Valentim da Silva R. E.
Mapeamento dos Componentes Curriculares da Formação em
Sistemas de Informação nos Cursos de Graduação (UFC, 2015). Criamos uma nova
planilha eletrônica e a preenchemos com dados da primeira tabela. O preenchimento
ocorreu da seguinte forma, caso a disciplina de empreendedorismo estivesse presente
em um dos cursos, este curso iria ser catalogado na nova planilha.
Apos a filtragem restaram os 82 cursos citados e estes são os que serão
analisados a seguir. Lembramos que nem todos os cursos preenchiam completamente os
requisitos já mencionados, más como nosso objetivo é a disciplina de
empreendedorismo, eles foram catalogados. A média de carga horarias de todos os
cursos catalogados totalizaram 60 horas. O que mostra que a disciplina apesar de ser
importante na formação de novos empreendedores, possui uma carga horaria curta em
comparação com outras disciplinas.
O gráfico 01 apresenta a quantidade de instituições que possuem a disciplina de
empreendedorismo em sua grade de forma obrigatória ou optativa. Note que em sua
grande maioria a disciplina, nem toas as instituições disponibilizaram os dados
completos porem é possível fazer essa estimativa com os dados concretos que
possuímos.

Gráfico 01. Quantidade de instituições que possuem disciplina obrigatória
ou optativa.
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O gráfico 02 apresenta todas as instituições que foram catalogadas pelo fato de
possuírem no curso de sistemas de informação a disciplina de empreendedorismo,
incluindo instituições que não disponibilizaram todos os dados e instituições que
receberam notas abaixo de 4 nos critérios de avaliação do MEC já citados. Nosso
objetivo é mostrar a grande diferença que existe hoje entre quantidade de instituições
publicas que oferecem a disciplina, e salientar que muitas dessas instituições possuem
renome

Gráfico 02. Instituições públicas ou privadas.
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Abstract. This work aims to present clearly and succinctly a methodology that
was used in a study group of the discipline of programming fundamentals at
the Universidade Federal do Ceará. The methodology uses mainly based on
cooperative learning and its differential incremental development games. The
paper reports from execution until the results obtained with this methodology.
The data was collected by interviews with the participants of the study group.
This method serves as a reinforcement of the studied content and is showed to
be adapted to other study ambients.
Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia que foi utilizada em um grupo de estudos para disciplina de fundamentos de programação
na Universidade Federal do Ceará no ano de 2015. A metodologia usa como
base a aprendizagem cooperativa e tem como diferencial o desenvolvimento
incremental de jogos. O trabalho apresenta do modelo de execução até os resultados obtidos. Os dados apresentados foram colhidos por entrevista com os
participantes do grupo de estudo. O método utilizado serve como reforço do
conteúdo estudado em sala de aula e é apresentado de forma que possa ser
adaptado a outros ambientes de estudo.

1. Introdução
O Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará é um campus temático por
possuir apenas cursos voltados para área da tecnologia. Todos os seis cursos ofertados
apresentam em seu primeiro semestre a disciplina de Fundamentos de Programação ou
FUP. A disciplina tem carácter introdutório aos conceitos e práticas relacionados à lógica
de programação e escrita de código em paradigma procedural.
Os alunos devem desenvolver a abstração necessária para resolver problemas
através da construção de algoritmos que utilizem as estruturas básicas de controle e de
dados. As práticas são realizadas em laboratório utilizando as linguagens C, C++ ou
Python, dependendo do curso. É uma disciplina que possui mais de 50% de carga prática
e exige do aluno bastante prática fora da sala de aula.
Analisando o histórico da disciplina em alguns cursos, FUP possui no primeiro
semestre um ı́ndice de aprovação aproximado de 60%. Há também em alguns cursos, um
ı́ndice de evasão de até 15% já no primeiro semestre. Existem relatos por parte dos alunos
reprovados que atribuem sua reprovação ao fato da didática utilizada pelo professor não
ser a mais adequada. Alguns alunos desistentes relatam que desistiram do curso por não
se identificarem com a experiência de programar.

“Durante o processo de ensino-aprendizagem de fundamentos de programação, nota-se que grande parte dos alunos apresenta dificuldades em
assimilar as abstrações envolvidas. Esta disciplina tem um dos maiores ı́ndices de reprovação em todas as instituições de ensino brasileiras, o que torna ponto de reflexão por parte dos professores preocupados com a melhoria da qualidade no processo, ratificando a necessidade de alterações didáticas e metodológicas de apresentação.”
[Júnior and Rapkiewicz 2004]
Este artigo tem como objetivo mostrar uma metodologia aplicada por um aluno
do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Ceará em um grupo de
estudo de programação. Este grupo utilizou a metodologia da Aprendizagem Cooperativa
que é promovida na UFC através do Programa de Aprendizagem em Células Cooperativas
ou Pacce. O Pacce é um Programa Acadêmico que oferece bolsas e suporte formativo para
o desenvolvimento de atividades que promovam a metodologia. No Pacce, os grupos são
chamados de células cooperativas.
Neste trabalho é descrita a metodologia utilizada, como ela foi aplicada no grupo
e os resultados obtidos. Almeja-se que essa experiência alcance as salas de aula e impacte
positivamente na forma como ensinamos e aprendemos programação básica.

2. Metodologia
A célula de FUP ocorreu durante o ano de 2015. A metodologia utilizada seguiu o modelo
de Aprendizagem Cooperativa definida por [Johnson et al. 1994]. O que caracteriza essa
metodologia é a presença de cinco pontos principais chamados pilares: interdependência
positiva, responsabilidade pessoal, interações promotoras, habilidades sociais e processamento de grupo. As atividades realizadas nos encontros tentavam atender o máximo de
pilares com o intuito de dividir tarefas e responsabilidades, aprender de forma conjunta e
fortalecer o grupo.
A obtenção de dados foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada com
os universitários que participaram do grupo de estudo. O principal objetivo foi conseguir
um análise qualitativa da opinião dos entrevistados.
Como parte do pilar da interdependência positiva, no final dos encontros da célula,
o participantes recebem tarefas para serem realizadas individualmente até o próximo encontro. Cada participante é motivado a compreender que para o próximo encontro acontecer e ser bem sucedido é necessário que ele faça a sua parte e traga a tarefa resolvida.
Como parte do pilar do processamento de grupo, no final dos encontros é utilizada
alguma técnica ou dinâmica para que os participantes possam dar o seu ponto de vista,
tanto positivo quanto negativo sobre o rendimento atual do grupo. Discutidas as opiniões,
todos se responsabilizam pelas melhorias propostas.

3. Execução
A metodologia proposta nesse trabalho vem motivar os estudantes que estão fazendo em
paralelo a disciplina de FUP, sendo um complemento nas prática propostas na disciplina.
As práticas atuais propostas pelos professores envolvem resolver problemas pontuais, matemáticos ou não, mas que não possuem relação uns com os outros. Um pro-

blema calcula o gasto de combustı́vel de um automóvel, outro calcula o ı́ndice de obesidade, outro ainda, o time ganhador de um torneio. Apresentados assim, os problemas ficam desconexos e servem apenas para ilustrar a necessidade das técnicas de programação
apresentadas em sala. Como muitos dos contextos dos problemas é abstratos, muitas vezes fica difı́cil pro aluno perceber como ele vai utilizar programação no dia a dia. Também
leva tempo até que o aluno sinta que está construindo algo que seja utilizável.
A técnica utilizada na célula consiste em desenvolver um jogo no decorrer do
estudo da disciplina. O jogo é desenvolvido de forma incremental e com participação
plena dos componentes que decidem os rumos do que vai ser desenvolvido. A experiência
de construir um jogo nessa dinâmica, gera um senso de realização pela construção de algo
real que é divertido de utilizar.
O desenvolvimento do jogo deve coloca em prática de uma maneira mais didática
o conteúdo que foi dado em sala de aula. O grupo de estudo acontece apenas uma vez
na semana. Em paralelo os participantes frequentavam a disciplina que em alguns cursos
possui 6 créditos e em outros 4 créditos, respectivamente, 3 e 2 encontros semanais.
3.1. Primeiro encontro
O objetivo do primeiro encontro foi mensurar o nı́vel em que se encontravam os participantes do grupo. Foi realizada uma conversa sobre o que já tinha sido visto nas disciplinas
e uma revisão do conteúdo para nivelar o conhecimento e avaliar sua profundidade em
cada participante. Como encaminhamento, foi proposta a resolução de alguns exercı́cios
para fixação do conteúdo que precisaria já estar bem fixado para ser utilizado na próxima
reunião. Na dinâmica para o processamento de grupo, todos os participantes ficaram em
um circulo e expuseram livremente a sua opinião, elogiando ou sugerindo melhoras.
3.2. Segundo encontro
Trabalhando com o pilar da interação promotora, no começo do segundo encontro, foram
tiradas cooperativamente as dúvidas que surgiram na resolução das tarefas encaminhada
no encontro passado.
O objetivo do segundo encontro foi começar o planejamento do jogo através do
levantamento de requisitos. Foi utilizada a técnica Brainstorm. A técnica foi vivida motivando que cada um desse sua opinião, incentivando a criatividade, o respeito a todos e
gerenciando os conflitos. Ao término do brainstorm foi possı́vel criar o documento inicial
do projeto do jogo ou backlog.
É importante que o facilitador organize o backlog com base no conhecimento
necessário para realizar cada uma de suas partes. Nessa reunião, foi acordado que o
jogo a ser desenvolvido seria um jogo de luta e começaria apenas com dois lutadores se
enfrentando diretamente. Cada um teria sua vida e alternariam socos. Para realizar essa
parte do jogo era necessário o uso de laços e condicionais, então o encaminhamento foi
justamente estudar e resolver exercı́cios relacionados a esses assuntos. Como de costume,
foi realizado um processamento de grupo.
3.3. Terceiro encontro
Neste encontro, primeiramente foi realizada uma revisão para resolver as dúvidas sobre
os assuntos do encaminhamento do encontro passado. Para inı́cio da criação do jogo

foi usado o método dojo para a codificação. Segundo [Carmo and Braganholo 2012],
o dojo permite melhor aprendizado e retenção do conhecimento, pois todos participam
ativamente do processo de criação do código. Ao final do encontro, foram decididos os
novas funcionalidades que seriam adicionadas ao projeto, divididas as tarefas para estudo
em casa e realizado o processamento de grupo.
3.4. Encontros seguintes
Os encontros seguintes seguem a mesma dinâmica do terceiro encontro. Algumas
variações nas técnicas de dojo, planejamento e processamento foram realizadas para dinamizar as reuniões.

4. Resultados obtidos
Foi realizada uma entrevista com alguns participantes do grupo de estudo para obter
informações sobre o impacto da metodologia usada durante os encontros. Foram entrevistados 10 (dez) participantes de um total de 14 (quatorze).
Como principal resultado, nenhum dos participantes desistiu do curso. Todos foram até o fim da disciplina assiduamente e ainda estão em seus respectivos cursos. A
participação do grupo foi apontada como fator relevante para permanência na universidade. O trecho seguinte está transcrita o depoimento de um dos entrevistados.
“A disciplina em si foi bastante complicada e desgastante. Criar um jogo
usando os conteúdos que vimos em sala de aula foi bem legal, até por que
as ideias para evoluir o jogo surgiam de todos. No começo não parecia
que ia dá certo, mas conforme fomos aprendendo novas coisas, o jogo foi
ficando mais divertido e complexo.”(Entrevistado)
Na Tabela 1, é possı́vel ver o nı́vel de satisfação dos participantes referente a metodologia trabalhada nos encontros. O resultado é bastante positivo, 90% dos entrevistados
apontam como satisfatória a experiência vivida no grupo de estudo.
Item
Muito bom
Bom
Indiferente
Ruim
Muito ruim
Total

Quantidade
4
5
1
0
0
10

Percentual
40%
50%
10%
0%
0%
100%

Tabela 1. Satisfação dos participantes

A Figura 1 mostra dados relacionados a aprovação dos participantes da disciplina
de fundamentos de programação no perı́odo em que participaram do grupo de estudos. O
ı́ndice de aprovação pode ser considerado satisfatório, levando em consideração que essa
é uma disciplina com um dos maiores números de reprovação na universidade.

Figura 1. Aprovação dos participantes

5. Considerações Finais
Diferente da criação dos grupos de estudo tradicionais, cuja evasão dentro do próprio
grupo é alta, os participantes mantiveram sua assiduidade até o fim. O senso de
participação e responsabilidade, as metas definidas em conjunto e a constante busca de
melhoria são elementos que a Aprendizagem Cooperativa apresenta. Todos estes são fatores importantes para manter unido o grupo e gerar resultado.
Como pode ser visto nos resultados obtidos, o grupo de estudo onde foi aplicado
essa metodologia não possuı́a um grande número de participantes, porém obteve 0% de
evasão, 90% de satisfação e 70% de aprovação. Resultado bastantes superior aos valores
tradicionais encontrados em sala de aula.

Referências
Carmo, D. H. and Braganholo, V. (2012). Um estudo sobre o uso didático de dojos de
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Abstract. In this paper, we develop a research on the coverage and performance
of WIFI and 3G mobile wireless networks in some areas of Quixadá campus of
UFC. To this end, measurements were experimentally taken using a smartphone
device on indoor environments. The results corroborate the greatest chance of
success in connection through WIFI, however, this does not despise the relief
provided through 3G use at peculiar coverage points.
Resumo. Neste artigo desenvolve-se uma pesquisa sobre a cobertura e
desempenho das redes sem fio WIFI e móveis 3G em algumas áreas do campus
Quixadá da UFC. Para isso, experimentalmente foram realizadas medições em
ambientes fechados utilizando-se um dispositivo smartphone. Os resultados
corroboram a maior chance de sucesso na conexão através do WIFI, no entanto,
isso não despreza o alívio propiciado pelo uso do 3G em pontos peculiares da
cobertura.

1. Introdução
Vivemos em uma sociedade em rede, em que a internet se faz cada dia mais presente, e nos
tornamos mais dependentes das facilidades e benefícios que ela traz e grandes cobradores
da qualidade desses serviços.
Os desenvolvimentos tecnológico e científico, assim como o surgimento de
novas demandas pelos usuários, como mobilidade e maior praticidade, deram origem
a novas tecnologias de rede, como as redes sem fio, e a dispositivos que as utilizam.
Nesse cenário, duas tecnologias destacam-se atualmente, os padrões IEEE 802.11, que
costumamos chamar de WIFI, e a comunicação celular de terceira geração (3G). Embora
as duas possuam características particulares que as distinguem, elas têm em comum
o fato de serem resultado de um longo processo de desenvolvimento e também serem
influenciadoras de tendências e serviços inovadores.
É possível observar hoje uma estreita relação entre as tecnologias WIFI e de
comunicação móvel celular. Elas estão presentes em grande parte dos ambientes que
frequentamos e, muitas vezes, se complementam, como pode ser visto em [1]. Essa
coexistência permite adaptar a sua utilização de acordo com as necessidades dos usuários
e condições do canal. Ademais, proporciona o desenvolvimento de novas técnicas e
estudos que aprimorem a exploração dessa diversidade tecnológica.
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Este estudo de caso tem por objetivo a análise da cobertura e desempenho das
tecnologias WIFI e comunicação celular 3G no campus Quixadá da UFC. Para isso, foram
observadas algumas das principais características dessas tecnologias e avaliadas algumas
possibilidades de aproveitamento dessa diversidade tecnológica.

2. Metodologia
Para a análise das tecnologias, foram escolhidas quatro métricas: Potência do Sinal
Recebido, Taxa de Download e Taxa de Upload, que apresentam a vazão de dados
nos canais de downlink e uplink, e a Latência devido a sua relação com as condições
e desempenho de uma rede.
Para a obtenção dessas métricas, foi utilizado o smartphone Asus Zenfone 5
A501CG. Além disso, foram empregados os aplicativos WIFI Signal e Mobile Signal,
ambos do desenvolvedor ThinkSparks, para a obtenção da potência do sinal, e o aplicativo
Brasil Banda Larga, da EAQ, para as outras métricas. A escolha desses aplicativos buscou
estabelecer uma uniformidade na obtenção e representação dos dados.
O ambiente escolhido para a obtenção das métricas foram as salas de aula,
laboratórios e corredores dos pisos superiores dos blocos 1 e 2. Ao final, foram obtidas
656 medições, tendo sido todo o processo realizado uma única vez. Além disso, foi
utilizada a rede 3G, da operadora Claro.
Para a realização das medições, as duas tecnologias de rede foram habilitadas, e
esperou-se o dispositivo escolher uma das duas. Após a escolha, apenas uma tecnologia
foi habilitada por vez. Mediu-se, então, a potência do sinal para cada uma e, depois, o
restante das métricas, sempre começando pela tecnologia que foi selecionada.
Para a organização e representação dos dados, foi escolhido o GNU Octave.
Os dados encontrados a partir das medições foram representados em gráficos de cores,
de acordo com as tecnologias e métricas, por serem uma forma de apresentação que
nos permitiu melhor visualização. Por último, na construção desses gráficos, também
foram empregadas interpolações polinomiais para ajustes entre posições de medições dos
corredores e das salas.

3. Resultados e Discussões
Nesta seção, discutiremos os mapas de cores produzidos, usando-os como base para a
análise das tecnologias WIFI e 3G no ambiente estudado. Primeiro, serão mostrados os
gráficos da Potência do Sinal Recebido, depois os das taxas de Download e Upload, e,
por último, os de Latência.
Nos mapas, as linhas pretas representam paredes. Cada X vermelho corresponde
a um sítio no qual o aplicativo Brasil Banda Larga não conseguiu efetivar uma medição.
Na escala de cores, foram considerados tanto os valores obtidos experimentalmente como
os adquiridos das interpolações. Por último, todos os sítios em que foram realizadas
medições estão marcados por losangos brancos, em posições correspondentes na escala
dos mapas construídos.
3.1. Potência do Sinal Recebido
Algumas observações iniciais podem ser feitas ao se comparar os mapas mostrados na
Figura 1. Nos dois blocos, os valores para o WIFI são maiores do que para o 3G.

(a) WIFI Bloco 1

(b) WIFI Bloco 2

(c) 3G Bloco 1

(d) 3G Bloco 2

Figura 1. Potência do Sinal - tecnologias WIFI e 3G.

Além disso, as potências do 3G para o Bloco 2 são maiores do que as observadas no
Bloco 1. Entre os dois blocos, os maiores valores obtidos para WIFI e 3G foram de,
respectivamente, -39 dBm e -67 dBm, e os menores foram de -83 dBm e -103 dBm.
A situação descrita acima pode ser resultado de diversos fatores, como a maior
proximidade com os pontos de acesso, as estratégias usadas pelas tecnologias para lidar
com os agentes influenciadores do meio e, até mesmo, os recursos fornecidos por essas
redes. Observa-se, também, que a cobertura do 3G, considerando-se a potência do
sinal recebido, mostra-se mais favorecida no segundo bloco, o que indica um melhor
fornecimento dos serviços nesse local.
3.2. Taxas de Transferência
Ao analisarmos os mapas de cores da Figura 2, observamos um ambiente diverso. Os
valores de download para a tecnologia WIFI mostraram-se bem próximos uns dos outros
e abaixo do esperado, com exceção do Laboratório de Redes, no qual esses valores foram
muito mais elevados. As mesmas características repetem-se para o Upload, originando
mapas de cores similares. Já para a tecnologia 3G, no Bloco 1, o aplicativo não conseguiu
mensurar as taxas em uma quantidade considerável de sítios. Além disso, nos que
foram mensurados, os valores mostraram-se menores que o esperado. Já no Bloco 2,
conseguiu-se realizar medições na maioria dos sítios, e os valores obtidos ora foram
menores ora maiores do que os observados para o WIFI. Como os gráficos do Upload
ficaram similares aos do Download para as duas tecnologias, por questões de espaço as
figuras para essa métrica não serão mostradas. Com esses indicadores, pode-se perceber
que a tecnologia 3G apresenta melhores serviços no Bloco 2 e que, nesse local, suas

(a) WIFI Bloco 1

(b) WIFI Bloco 2

(c) 3G Bloco1

(d) 3G Bloco 2

Figura 2. Taxa de Download - tecnologias WIFI e 3G.

taxas foram diversas vezes melhores que as do WIFI. Apesar disso, a tecnologia WIFI
mostrou-se mais regular, observando-se os dois blocos.
3.3. Latência
A Latência é um importante indicador do desempenho de uma rede, mas, dependendo
das aplicações dessa rede, ela pode ter maior ou menor influência. Ao observarmos os
gráficos mostrados na Figura 3, é possível perceber que o WIFI possui valores, na maioria
dos sítios, menores do que os do 3G, que eles não ultrapassam 200 milissegundos e que
são próximos uns dos outros. Já a tecnologia 3G apresenta um ambiente menos regular e
com elevados tempos de latência. Apesar disso, assim como para as taxas de transmissão,
o Bloco 2 mostrou-se mais favorável.
3.4. Chaveamento entre Redes sem Fio
Atualmente, é comum encontrarmos ambientes em que coexistem as tecnologias WIFI e
3G, o que gera dúvidas sobre qual delas usar. Muitos fatores podem se tornar importantes
nessa decisão, e classificamos alguns deles em dois grupos: os Dependentes do Usuário
e os Dependentes da Rede. O primeiro grupo corresponde a fatores que dependem das
limitações e desejos dos usuários, podendo ser modificados por eles. O segundo trata
de fatores que não dependem de decisões do usuário, mas das características da rede no
ambiente observado. Esses dois grupos se relacionam e têm importante influência sobre a
seleção, pelo usuário, de uma ou outra tecnologia. No campus da UFC de Quixadá, essas
discussões podem encontrar espaço, pois, conforme foi visto, as tecnologias WIFI e 3G
nesse local possuem características variadas, que podem guiar diferentes decisões.

(a) WIFI Bloco 1

(b) WIFI Bloco 2

(c) 3G Bloco 1

(d) 3G Bloco 2

Figura 3. Latência - tecnologias WIFI e 3G.

Tem-se como sugestão o desenvolvimento de um aplicativo que considere os
fatores dos dois grupos, permitindo a interação entre as necessidades dos usuários e os
serviços fornecidos por cada tecnologia naquele instante. Um projeto que também trata
do chaveamento entre diferentes tecnologias de rede é discutido em [2].

4. Conclusão
A partir das análises feitas, é possível observar que a tecnologia WIFI apresenta-se
privilegiada no ambiente estudado, possuindo a maior cobertura e regularidade no
fornecimento dos serviços. Entretanto, isso não descarta a importância da tecnologia 3G,
que também mostrou-se capaz de suprir as demandas dos usuários, porém, com maiores
limitações. Ademais, como foi visto, o emprego de uma ou outra tecnologia, depende das
necessidades do usuário e de seu desempenho em determinado instante. Isso abre espaço
para novos trabalhos e discussões a respeito de sua utilização. Levando-se em conta a
difusão mundial da quarta geração (4G) das comunicações móveis, uma promissora e
desafiadora extensão deste trabalho consistiria em um comparativo entre essa tecnologia
4G e o WIFI.

Referências
[1] E. W. Paper, “WI-FI in heterogeneous networks: an integrated approach to delivering the
best user experience,” Ericsson White Paper, 2012.
[2] N. Amelichev, “Implementing automatic handover solutions for linux-based
mobile devices,” PROCEEDING OF THE 11TH CONFERENCE OF FRUCT
ASSOCIATION, 2012.

Estudo de um modelo usado na monitoria de programação no
campus da UFC em Quixadá
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Abstract. Programming is the basis for the development of many skills required
in courses related to the field of Information Technology (IT), learning to program can become a big challenge for beginners. On the various initiatives proposed to tackle this problem, this article reports the results of an experiment how
programming monitor which adopted several strategies to motivate and support
these students. The sample is composed of students from the campus Quixadá
campus of the Federal University of Ceará (UFC) which focuses on courses
related to IT. The results showed good indicators of success and resulted in a
process that can serve as a model for others programming monitorships.
Keywords: Teaching Programming. Programming Monitorship. Information
Technology(IT).
Resumo. A programação é a base para o desenvolvimento de muitas habilidades exigidas nos cursos relacionados a área de Tecnologia da Informação
(TI), aprender a programar pode se tornar um grande desafio para os iniciantes.
Diante das várias iniciativas propostas para tentar resolver esse problema, este
artigo relata os resultados de uma experiência na monitoria de programação
que adotou diversas estratégias para motivar e apoiar esses alunos. A amostra
é composta por estudantes do campus o campus de Quixadá da Universidade
Federal do Ceará (UFC) que tem foco em cursos ligados a área de TI. Os resultados apresentaram bons indicadores de sucesso e resultaram em um processo
que pode servir de modelo para outros programas de monitorias.
Palavras-chave: Ensino de programação. Monitoria de programação. Tecnologia da Informação(TI).

1. Introdução
As disciplinas de programação são a base para o desenvolvimento lógico e algorı́tmico
de um universitário na área de Computação e são essenciais para construir a forte
fundamentação necessária para outras disciplinas relacionadas. Na perspectiva dos novatos, aprender a programar é relatado como um processo desanimador, solitário e desestimulante que finda, por vezes, no aumento dos altos ı́ndices de evasão e retenção dos
cursos superiores em todo o mundo [Kinnunen 2006] e [Jenkins 2001].
Para facilitar a aprendizagem, diversas pesquisas têm proposto mecanismos para
mediar o processo de ensino. Os ambientes de programação utilizados deveram ser
mais simples e intuitivos [Kelleher 2005]. É indicado que o primeiro contato com a
programação seja por meio de linguagens de sintaxe mais simples [Miller 2004]. Além

dessas abordagens, percebe-se que os métodos de ensino têm incorporado mais mecanismos motivacionais, como criação de jogos, entre outros.
As dificuldades relatados são na maioria envolvendo analise de problemas mal
estruturados e na complexidade de abstração dos conceitos. Outros problemas podem
ser resultantes da inabilidade do aluno estabelecer uma nova rotina de estudos, que lhe
permita, inclusive, fazer uso de uma melhor gerência de tempo. Assim, acompanhar o
percurso dos estudantes e assisti-los para que novas práticas sejam estabelecidas também
pode agregar ao processo de ensino-aprendizagem.
Este trabalho apresenta uma experiência na monitoria de programação que foi realizada principalmente com iniciantes do campus de Quixadá da Universidade Federal do
Ceará (UFC), onde apresenta os seguintes cursos: Sistemas de Informação (SI), Ciência
da Computação (CC), Redes de Computadores (RC), Design Digital (DD), Engenharia
de Software (ES), Engenharia de Computação (EC). Este processo de assistência que foi
trabalhado, possibilitou um modelo que pode servir para monitorias de outras disciplinas,
assim como outros cursos.
Com base no acompanhamento feito com os alunos e a partir de questionários
resolvidos pelos mesmos observou-se a influência desse acompanhamento para o desempenho e motivação dos alunos na disciplina. Como os monitores são os próprios
alunos do curso (veteranos), pode-se dizer que ouve uma melhoria das suas habilidades
de comunicação e docência. Registra-se a aplicação de alternativas metodológicas para a
abordagem das disciplinas de programação.

2. Referencial Teórico
A questão chave no processo de aprendizagem de programação é justamente como motivar o aluno, fazê-lo tomar gosto pelo aprendizado, procurando superar suas dificuldades,
como a falta de habilidades matemáticas [Henderson 1987] e [Winslow 1996]. Pois o
modo tradicional de apresentar o conteúdo de tal disciplina se faz de forma expositiva
não consegue facilmente motivar os alunos a se interessar pela disciplina, pois não é claro
para os alunos a importância de certos conteúdos para sua formação [Borges 2000].
O relacionamento entre o professor e os alunos é um fator importante para a
motivação por que o aluno se torna mais interessado em um ambiente descontraı́do e
colaborativo do que em um ambiente focado apenas na transmissão do conhecimento,
delegados ao professor [Cidral 2000]. Nesse caso é necessário também que se leve em
conta o ritmo de cada aluno.
À Diversos fatores comportamentais que influenciam a aprendizagem, como
questões de aptidão, motivação, fatores cognitivos relacionados ao estilo de aprendizagem do aluno, o contato com novos interesses e a manipulação de múltiplas habilidades
[Jenkins 2002]. Além do mais, outros estados afetivos negativos, como a confusão, raiva
e ansiedade podem afetar a produtividade, a aprendizagem, as relações sociais e o bemestar geral dos alunos. Este é o caso de um comportamento comum em relação aos erros
que são cometidos no processo de codificar os algoritmos [Klein et al. 2002].
Todavia, o suporte aos estudantes de programação nas suas primeiras experiências
de aprendizagem é um dos fatores mais importantes para os resultados de aprendizagem.
Enquanto muitos recursos tecnológicos são produzidos na tentativa de amenizar as difi-

culdades de aprendizagem, as questões relacionadas à influência dos hábitos escolares do
estudante nesse processo ainda é tratada com negligência [D’Souza D. 2008].
Há que se considerar também o envolvimento extraclasse, necessário para o acompanhamento das dificuldades dos alunos. De modo geral, as dificuldades atribuı́das ao
ensino de fundamentos de programação não são tarefas fáceis ou um tanto possı́veis de
serem superadas, porém podem ser amenizadas [Scaico 2012].

3. Procedimentos metodológicos
Para desenvolver esse trabalho sobre o modelo utilizado na monitoria utilizou-se a
metodologia pesquisa ação que consiste no participante ser conduzido à produção do
próprio conhecimento e se tornar o sujeito dessa produção. A metodologia pesquisa ação
busca superar, essencialmente, a separação entre o conhecimento teórico e a ação, buscando realizar a prática de conhecer para atuar. Neste caso, considerou-se também como
participante os estudantes que exerciam o papel de monitores.
A pesquisa também pode ser classificada como descritiva, utilizando como procedimento técnico o levantamento com critérios probabilı́sticos usando uma amostra
aleatória simples. O instrumento de coleta de dados foi um questionário e a população escolhida para o estudo em questão, foi constituı́da por uma pequena amostra de estudantes
do campus UFC em Quixadá nos semestres iniciais com o objetivo de obter a opinião dos
próprios alunos em relação a alguns dos projetos utilizados a fim de consolidar os mesmos
ou rejeitá-los. Servindo como modo de quantificar os dados do estudo.
Este estudo constitui-se do tipo exploratória, pois dentro da sua elaboração será
necessário explorar o cotidiano dos envolvidos e os processos da universidade. Mesmo
estando familiarizado com a referida realidade, também é importante se analisar a
instituição pela ótica de um pesquisador no sentido se descobrir várias lacunas que originaram este estudo.
A avaliação da pesquisa ação com abordagem qualitativa será feita através da
procura por tendências, diferenças e percepções, positivas ou negativas, obtidas sobre as
metodologias estabelecidas e observadas diretamente pelos monitores em suas respectivas
atividades. Em relação a abordagem quantitativa foram estabelecidas perguntas objetivas
para que cada aluno que participasse atribuı́sse um grau de satisfação sobre certos projetos, assim estabelecendo métricas para avaliar os projetos.

4. Descrição e Analise dos Dados
No inicio de cada semestre é realizado um planejamento geral, onde monitores e orientadores se reúnem com o intuito de estabelecer as principais necessidades e projetos que
serão utilizados. E no decorrer do semestre eram organizados pequenos ciclos de reuniões
semanais que definem o andamento de certos projetos e a produção de novas ideias que
possam motivar os alunos na disciplina, além da divulgação dos projetos da monitoria,
normalmente relacionado a alguma tendência ou algo que desperte interesse do público.
Um dos principais projetos é o Almoço com Código, que é basicamente um
aproveitamento do tempo ocioso dos alunos no horário do almoço permitindo que tirem
suas duvidas sem prejudicar suas aulas, assim, o projeto buscou resolver o problema de
acesso relacionado ao conflito de horários, mas na pesquisa foi observado que os alunos

de RC que tem seu curso à noite e na maioria das vezes possuem alguma atividade extraclasse, como trabalhar ou moram em cidades distantes não recebiam a mesma atenção.
Então nas reuniões entres monitores e orientadores foi sugerido como solução de fazer
um Almoço com Código na hora da tarde e que se chamaria de Café com Código para
atender a esse alunos, mas ainda não esta em prática.
Outro projeto que esta em desenvolvimento mas que já esta sendo utilizado, está
relacionados a forma de abordagem da lista de exercı́cios para quem esta fazendo a disciplina de FUP, onde serão propostas questões sobre estruturas básicas de forma bastante
objetiva com intuito de aprimorar o domı́nio sobres as estruturas. Os exercı́cios são feitos
e disponibilizados com dicas e as respostas para quem possua dificuldades possa compreender melhor e tentar realizar os exercı́cios ou mesmo para corrigir seu código, ou ate
mesmo conhecer novas possibilidades. Com relação a analise do projeto, os dados coletados nas pesquisar feitas houve uma certa adesão para quem conhece, pois houve algumas
reclamações com relação a questões que possuı́am contexto um pouco confuso.
Para a disciplina de POO foram produzidos trabalhos bem detalhados com objetivo de trabalhar conteúdos importantes com a liberdade de pesquisa e atribuição nos
trabalhos de padrões de projeto (do inglês design pattern), assim aumentando seus conhecimentos e melhorando seu código.
No caso da disciplina de ED, os trabalhos são relacionados principalmente as estruturas que serão trabalhadas de forma que seja imbuı́do no processo os conhecimentos
teóricos das estruturas, facilitando o entendimento e aumentando o interesse dos alunos.
Com relação a analise, os dados encontrados mostram uma alta taxa de permanência dos
alunos nessas disciplinas, demostrando que houve um aumento motivacional com essa
abordagem.
Em relação as outras atividades da monitoria como auxilio no laboratórios todas
as turmas tem pelo menos um dia em que um ou mais monitor(es) estarão presentes para
aumentar ou melhorar o atendimento aos alunos. Com relação as extraclasse, elas só
existem se há uma solicitação por parte do aluno com algum monitor disponı́vel. Nas
pequisas realizadas elas tem uma boa aceitação, principalmente por que alguns alunos
tem algum tipo de vergonha ou receio de conversar com os professores.
Figura 1. Taxa de Aprovação

Na Figura 1 elaborada pelos autores, é mostrado um gráfico onde podemos verificar a taxa de aprovação dos projetos realizados pela monitoria. A categoria Outros
está relacionada as intervenções extraclasse feitas pelos monitores. O gráfico auxilia na
pesquisa já realizada confirmando o que foi encontrado e por ele percebemos que ainda

faltam melhorias a serem realizadas mas também, que esse é um caminho a se considerar.

5. Considerações Finais
A experiência relatada com este modelo ate o momento é resultado das varias tentativas
de contribuir com o ensino da programação. As mesmas mostram que o acompanhamento
em programação é um fatores importante para que possam aprender a superar desafios,
reconhecer a sua capacidade sobre conceitos novos e de melhorar a sua autoestima, já que
em algum momento eles se questionam sobre a sua capacidade cognitiva.
Também pode-se destacar o fortalecimento da formação técnica e pedagógica dos
monitores, já que tiveram a oportunidade de melhorar a sua capacidade de comunicação,
articulação, e expressão (ao terem que desenvolver uma linguagem mais apropriada para
a compreensão dos novatos) e, também, de aprimoramento dos conhecimentos técnicos
sobre a programação.
Uma grande contribuição deste trabalho é que o processo tem como foco o acesso
e a motivação do aluno. O relato do mesmo pode servir como um modelo para que
outras monitorias reproduzam as atividades realizadas e os objetivos, a partir, de ajustes
necessários provenientes das peculiaridades de cada ambiente. Além contribuir para a
cooperação entre discentes e docentes.
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Abstract: DNS (Domain Name System) is a hierarchical and distributed
system for domain names resolution. Thanks to it, computers on a network
know each other’s address, allowing their communication. For this, the
computers need to be configured to use an appropriate DNS server. A good
server keeps good records of addresses that the user needs most. The server
response time should be small. DNS benchmarks are used to know which is
the best server for each case. This study talks about object-oriented languages
with DNS libraries that enable the creation of DNS benchmarks. It also brings
a simple benchmark algorithm with some tests.
Resumo: DNS (Domain Name System) é um sistema hierárquico e distribuído
para resolução de nomes de domínios. Graças a ele os computadores de uma
rede sabem o endereço um do outro, permitindo sua comunicação. Para isso, é
preciso que essas máquinas estejam configuradas para usar um servidor DNS
adequado. Um bom servidor DNS mantém registros corretos dos endereços
que o usuário mais precisa. O tempo de resposta do servidor deve ser pequeno.
Em geral, benchmarks de DNS são usados para saber qual o melhor servidor
para determinado cenário. Esse estudo aborda linguagens orientadas a objeto
com bibliotecas de DNS, que permitem a criação de benchmarks de DNS. Traz
também um algoritmo simples de benchmark com alguns testes.

1. Introdução
O DNS é importante para qualquer rede. Seja ela uma rede pequena, como as redes
empresariais. Ou grande, como a própria Internet. Graças a ele os computadores de uma
rede sabem o endereço um do outro, permitindo sua comunicação. É assim, por
exemplo, que nossos computadores pessoais se conectam aos diversos sites da Internet.
Na Internet o serviço de resolução de domínios é feito por vários servidores
hierarquizados. Uma requisição DNS geralmente é enviada aos servidores recursivos,
passa pelos servidores raiz, de domínios de primeiro nível (ccTLDs e gTLDs) e
intermediários, até chegar ao autoritativo do domínio requerido. Para o usuário, o que
realmente importa é o servidor recursivo, pois é ele o encarregado de todo o processo de
resolução. Na maioria dos casos, os computadores pessoais são configurados via DHCP
para usar os servidores do provedor de Internet. Mas há uma grande quantidade de
servidores recursivos gratuitos, como o Google Public DNS1 e o Comodo Secure DNS2.
O processo de escolha do servidor DNS a ser usado envolve quesitos como
tempo médio de resposta, menor tempo de conexão, cache hit, cache hit parcial, etc.
Benckmarks de DNS são muito uteis nesse ponto. Um benchmark pode determinar um
1
2

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/intro, acesso em Outubro de 2016
https://www.comodo.com/secure-dns/support/faq.html, acesso em Outubro de 2016

conjunto de servidores adequados – seguindo algum quesito, como os citados acima –
para o cenário do teste. Ou, simplesmente, relatar um conjunto de informações dos
servidores testados para que o usuário possa escolher aquele que julgar ser o melhor.

2. Materiais e Métodos
2.1 Linguagens
A criação de benchmark passa pela escolha da linguagem de programação. As
linguagens escolhidas foram Python e Java. Os motivos da escolha são que ambas são
Orientadas a Objetos, ambas têm bibliotecas para requisições DNS com ampla
documentação e, no caso de Java, é possível desenvolver um aplicativo de benchmark
DNS para plataforma mobile Android.
2.2 Bibliotecas
Como dito, Python e Java têm bibliotecas próprias para trabalhas com requisições DNS.
Python tem a biblioteca dnspython, enquanto Java tem a dnsjava.
2.2.1 Dnspython
Dnspython é um kit de ferramentas de DNS para Python. Ele suporta quase todos os
tipos de registro. Pode ser usado para consultas, transferências de zona e atualizações
dinâmicas. Dnspython oferece tanto acesso de alto nível quanto de baixo nível ao DNS.
As classes de alto nível executam consultas para dados de um determinado nome, tipo e
classe, e retornam um conjunto de respostas. As classes de baixo nível permitem a
manipulação direta de zonas DNS, mensagens, nomes e registros. [Dnspython 2016]
2.2.2 Dnsjava
Dnsjava oferece acesso tanto de alto nível quanto de baixo nível ao DNS. As funções de
alto nível executam consultas para registros de um determinado nome, tipo e classe, e
retornar a resposta ou, em caso de falha, o código de erro. Existem também funções
semelhantes às que pertencem à classe InetAddress. Por outro lado, as funções de baixo
nível permitem a manipulação direta de mensagens de DNS e registos, bem como
permite definir propriedades adicionais do resolvedor [Dnsjava 2016].

3. Proposta
3.1 Benchmark
Como dito, o benchmark pode retornar um conjunto com os melhores servidores, ou
simplesmente as informações sobre cada um deles. No primeiro caso, a ferramenta é
codificada para usar um quesito de comparação específico ou passado como parâmetro
pelo usuário. No entanto, a importância desses quesitos podem variar de cenário para
cenário. A implementação adotou as duas opções, mas só a primeira foi a usada no teste.
3.2 Algoritmo
O algoritmo do benchmark é simples. Consiste em iterar uma lista de requisições com
uma lista de servidores recursivos. O algoritmo é representado a seguir com a lista de
requisições sendo representada por um array de IPs dos servidores, enquanto a lista de
requisições é um array de nomes de domínios.

S ← [ips]
N ← [nomes]
benckmark ( S , N ):
R ← []
para nome ∈ N :
para ip ∈ S :
tempo = relógio()
q ← consulta(ip , nome)
tempo = relógio() − tempo
r = (ip , nome , tempo , r)
R . adiciona (r )
retorna R
Figura 1: Algoritmo do controlador Benchmark

É importante que as consultas sejam feitas alternando primeiro os servidores, e
não os domínios. Isso porque possíveis problemas na rede afetarão bruscamente os
testes, caso os domínios sejam alternados primeiro. Por exemplo, considere dois
servidores, A e B. Um teste feito com esses servidores – onde os domínios são
alternados primeiro – pode resultar no seguinte cenário: as consultas em A são feitas,
mas um problema de conexão impede que o mesmo ocorra com B. Nesse caso os
resultados serão completamente modificados.
De outro modo, quando os servidores são alternados primeiro, o resultado pouco
mudará para um teste feito com uma grande quantidade de requisições.
3.3 Solução com dnspython
Uma solução de benchmark pôde ser criada em python, usando dnspython [Bench-dns
2016]. A biblioteca deve estar presente no ambiente de teste, pois não foi incluída no
código. Usando os conceitos de Orientação a Objetos, a implementação foi dividida em
várias classes, seguindo a categorização BCE (Boundary, Control, Entity). As classes
são Interface, Benchmark e Servidor, e para elas foram delegadas às seguintes funções:
Interface: Classe de fronteira. É responsável pela interação do programa com o
usuário. Recebe os dados de entrada, as decisões do usuário e os dados de arquivos,
quando necessário. Modifica esses dados, construindo as listas de nomes de domínios e
de servidores. Finalmente passa esses dados para a classe de controle, Benchmark.
Servidor: Classe entidade, representa um servidor. Uma instância da classe
Servidor é um objeto que representa um servidor DNS. Seus métodos incluem a
consulta cronometrada de um domínio a esse servidor. Para realizar uma consulta são
utilizados vários módulos da biblioteca dnspython. As mensagens de consulta e resposta
são enviadas como pacotes UDP [Tanenbaum e Wetheral 2011].
Benchmark: Classe de controle. Esta é a classe que controla o processo de teste,
recebendo as entradas da Interface. É a implementação do algoritmo da seção anterior.
A implementação considera apenas IPv4. O funcionamento do teste é simples. O
usuário insere quantos servidores deseja e seus endereços IP. Os nomes de domínio que
serão consultados também podem ser definidos pelo usuário em um caso mais

específico. No entanto, existe a opção de usar uma lista dos 500 sites mais acessados
segundo Alexa [Alexa 2016]. Essa opção cria no mínimo 20 requisições aleatórias da
lista. Finalmente são feitas as consultas aos servidores.

4. Resultados
Os resultados podem ser mostrados de duas formas. A primeira mostra os resultados
para cada requisição. Isso inclui endereço do servidor, domínio, duração e retorno da
consulta. A segunda mostra, para cada servidor testado, seu endereço junto ao tempo
médio de consulta e quantidade de requisições que falharam. Em geral as falhas são
geradas quando a requisição atinge o tempo limite, definido no código.
Foi feito um teste no campus da UFC em Quixadá. Os servidores testados foram
o servidor padrão do campus (172.18.0.3), usado pelos computadores dos laboratórios
de informática, e dois servidores públicos: Google Public DNS (8.8.8.8) e Comodo
Secure DNS (8.26.56.26). Durante a execução do benchmark não haviam outras
aplicações ativas usando a conexão. O teste foi o padrão, usando 20 requisições
aleatórias da lista de sites. Os resultados são os apresentados no Quadro 1.
Quadro 1: Resultados condensados do teste de servidores na rede da UFC Quixadá

Nome

Endereço (IPv4)

Requisições

Erros Tempo Médio (ms)

Google Public DNS

8.8.8.8

20

0

163

DNS da UFC Quixadá

172.18.0.3

20

0

265

Comodo Secure DNS

8.26.56.26

20

1

196

5. Conclusão
Assim, é visto como há grande utilidade nos benchmarks de DNS, e portanto de ambas
bibliotecas. Javadns, por exemplo, abre caminho para a construção de aplicativos
mobile de benchmark. Isso tem importância já que atualmente, boa parte das conexões
com a Internet são feitas por dispositivos móveis.
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Resumo. A disciplina circuitos digitais é a primeira do curso de
engenharia de computação que envolve os estudantes com alguns
conceitos básicos de hardware. Nessa disciplina, é usualmente adotada
alguma ferramenta de software para simulação de circuitos lógicos. Neste
artigo apresentamos a experiência de uso do LTSpice na disciplina.
Palavras chave: Circuitos digitais, Simulação computacional, LTSpice.
Abstract. The digital circuits is the first class of computer engineering
course involving students with some basic concepts of hardware. This class
usually adopt some software tool for simulating logic circuits. In this paper
we present experience of use of LTSpice in Digital Circuit class.
Keywords: Digital Circuits, Cumputer Simulation, LTSpice.
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1. INTRODUÇÃO
A disciplina circuitos digitais traz já cedo a estudante a oportunidade de
colocar o que é estudado em prática. Isso é bastante importante para o
aprendizado e para a fixação do conteúdo por parte dos estudantes. Para
colocar em prática os conceitos estudados nessa disciplina temos várias
opções. Uma opção atraente é o uso de simuladores de circuitos, visto que
trabalhar com componentes eletrônicos requer habilidades que os
estudantes irão adquirir ao longo do curso.
2. O SIMULADOR
O LTspice IV é uma versão gratuita de um simulador de circuitos
oferecido pela empresa Linear Technology [1], podendo ser baixado
gratuitamente no seu site [1]. O maior desafio da adoção do LTSpice na
disciplina de circuitos digitais está relacionado à finalidade principal desta
ferramenta de software: simulação dos componentes produzidos pela
empresa em circuitos eletrônicos analógicos.
2.1

INTERFACE GRÁFICA E ATALHOS
A interface gráfica do LTspice é simples, e isso torna a utilização bem

intuitiva. Ela possui uma barra de tarefas localizada na parte superior, a
qual contém atalhos para várias funcionalidades. Além disso, o software
possui vários atalhos de teclado. A Figura 1 retrata a barra de ferramentas.

Figura 1: Barra de tarefas

2.2

COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
Uma das grandes vantagens desse simulador é a variedade de

componentes elétricos e eletrônicos disponíveis. Há uma grande variedade
de bibliotecas com modelos didáticos e até mesmo de dispositivos
comerciais. A biblioteca “digital”, nativa do software, tem alguns
componentes para simular os circuitos lógicos, porém mostra-se muito

3

limitada para as finalidades da referida disciplina. Vale salientar que existe
outras bibliotecas mais completas, tais como “74HCT” e a “CD4000”, que
estão disponíveis para download em sites [2] da Internet.
2.3

MONTAGEM DO CIRCUITO

Para montar um circuito lógico no LTspice, deve-se seguir os passos abaixo,
baseado em seu diagrama esquemático. Nesse caso irei se basear em
exemplos do livro Elementos de Eletrônica Digital [3].
●

Criar um novo projeto e adicionar as portas lógicas do circuito digital;

●

Adicionar os reguladores de tensões e seus aterramentos;

●

Adicionar rótulos para as saídas (opcional);

●

Interligar todos os componentes.

●

Configurar os reguladores de tensão nos níveis e frequências desejadas;

●

Adicionar referências às bibliotecas dos componentes utilizados;

●

Configurar o processo do simulando.
X
Y
C_IN

U6

U7
S

74HCT86
U1

74HCT86

74HCT08
U2

U8
C_OUT

.tran 8ms
.lib 74HCT.lib
.lib CD4000.lib

74HCT08
U3

CD4075B

74HCT08

Figura 2: Circuito montado

2.4

HIERARQUIA DE ABSTRAÇÕES
Um recurso bastante útil, principalmente quando se trabalha com

grandes circuitos, é a hierarquia. Esse recurso permite abstrair todo um
circuito como um simples bloco. Apesar de aparecer no diagrama
esquemático como um simples bloco, com suas entradas e saídas, o
funcionamento será exatamente igual o mesmo do circuito que o gerou.
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Isso facilita bastante o entendimento do circuito, pois dessa forma há uma
organização macroscópica muito mais eficiente. A Figura 3 mostra
exatamente o mesmo circuito feito anteriormente, mas desta vez utilizando
dos benefícios do recurso hierarquia.
V1
PULSE(0 5 4ms 1ns 1ns 4ms 8ms 1)
V2

X1
C_IN
X
Y

PULSE(0 5 2ms 1ns 1ns 2ms 4ms 2)
V3

S
C_OUT

S
C_OUT

PULSE(0 5 1ms 1ns 1ns 1ms 2ms 4)

Figura 3: Circuito simplificado com o uso da ferramenta hierarquia

2.5

SIMULAÇÃO
Depois de ter feito todos os passos da montagem do circuito, para

realizar a simulação basta acionar o comando “Run”. Então, para verificar
os diagramas de tempo de uma determinada saída ou entrada, é
necessário dar dois cliques em cima do barramento. Há a opção de mostrar
o diagrama de tempo de várias saídas e entradas dispostos sobre um
mesmo painel ou então diversos painéis, como mostrado na Figura 4, a qual
mostra a simulação do circuito projetado anteriormente. Os três (de cima
para baixo) diagramas de tempo representam as entradas e as demais
representam as saídas.
V(n001)

5.0V
4.0V
3.0V
2.0V
1.0V
0.0V

V(n003)

5.0V
4.0V
3.0V
2.0V
1.0V
0.0V

V(n004)

5.0V
2.3V
-0.5V

V(s)

5.5V
4.5V
3.5V
2.5V
1.5V
0.5V
-0.5V

5.5V
4.5V
3.5V
2.5V
1.5V
0.5V
-0.5V
0.0ms

V(c_out)

0.8ms

1.6ms

2.4ms

3.2ms

4.0ms

4.8ms

5.6ms

6.4ms

7.2ms

8.0ms
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Figura 4: Simulação do circuito referente a Figura 2.

Nessa simulação, podemos notar transientes no sinal. Isso aconteceu
devido aos diferentes ramos do circuito inserirem diferentes atrasos no
sinal, causando um resultado indesejado por um período de tempo muito
pequeno.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O LTspice se mostrou como uma ferramenta de software muito útil
durante as simulações conduzidas pelos estudantes no semestre 2016.1.
Um dos seus pontos fortes é sua utilidade tanto para simulações básicas,
onde é levado em conta apenas o nível lógico, por exemplo, como também
para simular circuitos que exigem uma análise mais completa e detalhada.
O propósito deste trabalho foi mostrar que o LTspice é uma atraente
opção de ferramenta de software para apoio às atividades práticas da
disciplina circuitos digitais. Foi apresentado um exemplo de uso do software,
bem como discutido as vantagens do seu uso na disciplina de Circuitos
digitais. Um interessante trabalho futuro poderia surgir do uso do LTspice
para o aprofundamento na análise e síntese de unidades lógicas e
aritméticas, com vistas às disciplinas de arquitetura de computadores.
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Abstract. This article aims to show the methodology of Cooperative Learning
applied within the Italian cell, promoted by PACCE at the Federal University
of Ceara in the first half of 2016. The methodology uses the Cooperative
Learning. In the work is presented the execution model and some results
obtained. The data collection was carried out through weekly reports, planning
and meetings frequency list for quantitative and qualitative data.
Resumo. Este artigo tem como objetivo mostrar a metodologia da
Aprendizagem Cooperativa aplicada dentro da Célula de Italiano, promovido
pelo PACCE, na Universidade Federal do Ceará no primeiro semestre de 2016.
A metodologia utiliza a Aprendizagem Cooperativa. No trabalho é apresentado
o modelo de execução e alguns resultados obtidos. A obtenção de dados foi
realizada através dos relatórios semanais, planejamentos e lista de frequência
dos encontros, para dados quantitativos e qualitativos.

1. Introdução
O trabalho cooperativo já remonta desde a Grécia Antiga e os desenvolvimentos
contemporâneos da aprendizagem cooperativa se iniciam com os psicólogos que
trabalham na área da educação e com os teóricos da pedagogia do início do século 20,
como levanta Arends (apud Torres, 2007).
Como afirma Firmiano (2011, p. 6):
“Em vários escritos antigos, entre eles a Bíblia e o Talmund, têm-se referencias
a cerca da cooperação entre indivíduos. Na idade Antiga, 470 a.C. – 390 a.C o
filósofo Sócrates ensinava aos seus discípulos em pequenos grupos. Durante a
Idade Média, os grêmios de artesão colocavam seus aprendizes para
trabalharem juntos em pequenos grupos e assim devia ensinar suas habilidades
aos menos experientes.”

Em 2009 foi implantado na Universidade Federal do Ceará através do Projeto
REUNI (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) o Programa de
Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis (PACCE) sob a tutela da COFAC
(Coordenadoria de Formação e Aprendizagem Cooperativa) com objetivos gerais de:
contribuir para o aumento da taxa de conclusão dos cursos de graduação; viabilizar a
formação de capital social a partir do capital intelectual discente da UFC; promover
sinergia entre cursos e unidades acadêmicas da UFC; e formar profissionais competentes,
proativos e habilidosos para o trabalho em equipe como levantado no site do PACCE.
Os objetivos específicos do programa são: 1 - Possibilitar rendimento acadêmico
satisfatório e aprovação em disciplinas da graduação; 2 - Viabilizar interação positiva e

construção de relacionamento entre os estudantes; 3 - Incentivar o encorajamento mútuo
entre os estudantes no enfrentamento de problemas acadêmicos e/ou extra acadêmicos; 4
- Viabilizar maior integração dos estudantes ao ambiente acadêmico, gerando aumento
no sentimento de pertencimento à UFC; 5 - Formar estudantes proativos, agindo com
protagonismo e com autonomia para a aprendizagem; 6 - Fomentar o desenvolvimento
das habilidades dos estudantes para elaborar e executar grupos de estudos em células,
trabalhos em equipes e projetos.
Com os objetivos 2, 4, 5 e 6, juntamente com as oportunidades de intercâmbio
através do Ciências Sem Fronteiras (CSF) foi proporcionado parte do ambiente motivador
para o projeto da Célula de Italiano ser desenvolvido no Campus da UFC em Quixadá,
em 2014.
O projeto foi crescendo e ganhando adeptos durantes os semestres, quando chegou
a ser uma das células mais visitadas dentro do Campus. Em 2016 ocorreu a mudança de
articuladores dentro do projeto, que antes estava nas mãos de Diogo Nazareno e foi
passado para Erick Luan.
O projeto passou por sutis mudanças, mas a justificativa que visava dar
oportunidade aos alunos de aprenderem uma língua nova, além da língua mãe, continuava.
Este artigo tem como objetivo mostrar a metodologia da Aprendizagem
Cooperativa aplicada dentro do grupo de estudos da língua e cultura italiana, promovido
pelo PACCE.
Neste trabalho é descrita a metodologia utilizada, como ela foi aplicada no grupo
e a análise parcial dos resultados obtidos com as falhas e êxitos.

2. Metodologia
A Célula de Italiano aconteceu nos anos de 2014, 2015 e 2016 e a análise dos resultados
é do último ano, especificamente do primeiro semestre. A metodologia utilizada dentro
do projeto apropriou-se do modelo de Aprendizagem Cooperativa. Tem-se Aprendizagem
Cooperativa como um conceito de técnicas de ensino apoiadas em pilares, onde os
participantes trabalham em grupos com ajuda mútua, onde realizam atividades e
discussões, estruturadas pelo articulador, que facilitem a compreensão do material que
está sendo estudado.
Porém para se compreender e afirmar o que é aprendizagem cooperativa é
necessário existir estes pilares como afirmam Johnson & Johnson (2002):
1. Interdependência positiva: acontece quando os participantes se percebem em uma
situação que todos devem estar presentes realizando aquela atividade, caso
contrário a mesma terá insucesso.
2. Interação face-a-face: consiste nos participantes estarem cara-a-cara permitindo
que os mesmos se encorajem para transpor barreiras e superar desafios.
3. Responsabilidade individual: é o esforço que cada participante dá para que o
projeto possa se desenvolver saudavelmente.
4. Habilidades sociais: incluem conhecer e confiar uns nos outros; comunicar com
precisão; aceitar e apoiar uns aos outros e resolver conflitos de forma construtiva.
5. Processamento de grupo: faz uma verificação dos eventos ou das atividades que
ocorreram, e assim concluir o que foi bom ou ruim, para depois tomar decisões se
continua a realizar as mesmas atividades ou não.

Os participantes recebiam propostas de tarefas que deveriam ser realizadas fora
do momento dos encontros da célula, daí começava o trabalha do pilar de
interdependência positiva. Na interação face-a-face, as atividades se voltavam para as
interações e momentos de construções coletivas, como resolver exercícios em duplas ou
trios. Para a responsabilidade individual, todos deveriam estar atentos com as regras de
não utilizar aparelhos eletrônicos por muito tempo. As habilidades sociais foram
construídas ao longo dos encontros. Dentro do processamento de grupo ao final de cada
encontro se analisava o encontro com o ‘Que bom. Que pena. Que tal?’. ‘Que bom’ para
tratar de algo que foi bom, que deveria continuar, ‘Que pena’, quando algo deveria ser
retirado ou que não aconteceu, e ‘Que tal?’ com sugestões de algo que poderia melhorar.
A obtenção de dados foi realizada através dos relatórios semanais, planejamentos
e lista de frequência dos encontros, para dados quantitativos e qualitativos.

3. Execução
O mercado de trabalho e o mundo acadêmico pedem por diferenciação, e um dos quesitos
é o idioma, portanto saber outras línguas é algo importante. Para o Campus da UFC em
Quixadá, que é temático, na área da tecnologia, muitos programas de pós-graduação
estrangeiros, dos conveniados ao Governo Federal, ofertados aos alunos dessa área são
na Itália. Uma oportunidade ímpar que é proporcionada com o CSF. Dentro dessas
oportunidades a célula de Italiano leva aos participantes formas de se aprender a língua
italiana através de atividades, como filmes, textos, músicas através de dinâmicas
cooperativas como trocas de experiências de pessoas que foram à Itália.
Cada encontro seguia um modelo básico dividido em três partes, com a dinâmica
cooperativa, estudo do italiano e uma música em italiano. Os encontros podiam dar foco
em uma ou mais partes. No estudo do italiano podia haver variações em relação ao nível
do conteúdo, pois dependia do conhecimento que os participantes possuíam. A
periodicidade era semanal.

3.1. Primeiro encontro
O primeiro encontro objetivava a apresentação da Célula de Italiano, dos participantes e
da história do PACCE/PRECE, para iniciar os que não conheciam a célula e o programa,
e obter um panorama do nível de conhecimento do italiano. Tendo o programa se tornado
do conhecimento do grupo, foi abordado os 5 pilares da aprendizagem cooperativa. Com
o grupo já tendo se conhecido foi aberto para cada um dar sua proposta de interação.
Foram divididas tarefas para alguns participantes que estariam pré-configurando
o encontro seguinte, daí já se começou a interdependência positiva.

3.2. Segundo encontro
O segundo encontro objetivava a apresentação dos verbos mais utilizados dentro da língua
e a participação dos integrantes com suas atividades, nas quais eram a dinâmica da
adedonha com palavras italianas, apresentação do Colosseo (Coliseu) e uma música
italiana. Os verbos mais utilizados fariam com que as atividades e conteúdos seguintes
fossem facilitados, pois conhecer um pouco dessas palavras proporciona um clareamento
no entender de cada elemento textual. A adedonha serviria para introduzir mais palavras
de modo descontraído, sem trazer pressão ou cargas negativas em relação ao aprendizado.
Apresentar o Coliseu estava para animar os participantes com a beleza de um atrativo na
cidade de Roma.

3.3. Terceiro encontro
Neste encontro foi trabalhado várias expressões usadas no dia-a-dia dos italianos, de
momentos agradáveis a inoportunos. O objetivo de trabalhar essas expressões com o
grupo era de torna-los mais próximos a um ambiente típico italiano, onde pudessem
cumprimentar pessoas em determinadas situações e saber se sair em outras.

3.4. Encontros seguintes
Os encontros seguintes variavam, mas sempre trabalhando com a interação, com a
gramática e música. Em outros encontros foi trabalhado de modos diferentes, a exemplo
do filme que foi colocado para se analisar o modo de discurso e os trejeitos presentes
naqueles diálogos.

4. Resultados
Foram realizados 9 encontros durante o semestre, com uma média de 4 participações.
Na tabela 1 pode ser visto a quantidade de participantes em cada encontro.
Encontro

Quant. de participantes

1

8

2

4

3

5

4

4

5

3

6

3

7

8

8

5

9

3

Tabela 1. Quantidade de participante por encontro

Dos que participaram durante o semestre, 8 são de Engenharia de Software, 2 de
Redes de Computadores e 1 de Engenharia da Computação, sendo a maioria alunos de
primeiro semestre que buscavam somente aprender a língua italiana por curiosidade. Não
ocorreu uma constância nas presenças, pois um problema que toda célula enfrenta é o de
motivar o público-alvo para se identificar e participar do projeto. Se os participantes não
tinham outras motivações, além de aprenderem o italiano, como integrar um intercâmbio
ou conseguir um emprego na Itália, então deixavam o encontro semanal em segundo
plano e davam foco nas cadeiras do curso e em outras atividades que os mantivesse com
boa produtividade na graduação. Um dos fatores que desmotiva aos alunos aprenderem
línguas estrangeiras, fora o inglês, é o congelamento do Ciência Sem Fronteiras. Com
isso é necessário muito mais esforço para que haja motivação dos participantes. Creio que
o CSF voltando à ativa mais pessoas se interessarão pela Célula de Italiano.

5. Considerações Finais
Utilizo para este tópico o mesmo método de análise utilizado nos encontros: “Que bom.
Que pena. Que tal?”.
Em relação ao semestre o “que bom” foi: o aprendizado e a sinergia. “Que pena”
foi: motivação. “Que tal?” foi: encontros em locais de diversão e divulgação do projeto.
Em relação a participação o “que bom” foi: interesse dos participantes. “Que
pena” foi: baixas presenças durante os encontros. “Que tal?” foi: mais planejamento.
O grupo era formado por pessoas de primeiro semestre que ainda estavam
vivenciando o início da graduação e estavam a buscar participação e responsabilidade nas
atividades, mas que mesmo assim obteve-se bons resultados.

Referências
“Sobre
o
PACCE”,
Fortaleza:
2016
.
Disponível
em:
http://pacceufc.blogspot.com.br/p/cofac_05.html >. Acesso em: 16/11/2016.

<

Firmiano, E. P. “Aprendizagem Cooperativa na Sala de Aula”, Fortaleza: PRECE – CE,
2011.
Johson, R. T; Johnson D. W. “An Overview of Cooperative Learning”, 2002. Disponível
em:<http://clearspecs.com/joomla15/downloads/ClearSpecs69V01_Overview%20of
%20Cooperative%20Learning.pdf. > Acesso em: 02/11/2016.
Torres, P. L. “Algumas vias para entretecer o pensar e o agir”, Curitiba: SENAR – PR, p.
65-97, 2007.

Experiência prática na contrução de um braço robótico com
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Abstract. The development of the project is given with the intention of assisting students of fundamental I already the most advanced not high school. The
purpose is to invite young people in a more interactive way and to experiment
with technology with the stages of a project. Students who come across small
challenges are fulfilled so that their completion needs logical reasoning and teamwork.
Resumo. O desenvolvimento do projeto se dá com intuito de auxiliar os estudantes do fundamental I até os mais avançados no ensino médio. O intuito
é convidar jovens de uma maneira mais interativa a experimentarem a tecnologia com as etapas de um projeto. Os alunos também vão se deparar com
pequenos desafios a serem cumpridos de modo que sua conclusão precisa de
um raciocı́nio lógico e trabalho em equipe.

1. Introdução
Para a implementação do projeto foi utilizado hardware livre Arduı́no, devido ao seu
acesso no mercado e fácil substituição de peças. O sistema é composto de pequenos circuito elétricos, sensores, motores e os comandos são feitos com a linguagem de
programação C.
O projeto inicialmente foi desenvolvido com o foco de estimular a curiosidade
sobre como é desenvolvido um projeto por etapas. Os estudantes terão o primeiro contato
se divertindo, já que o projeto conta com três tipos de telas diferentes. A primeira tela
contem os botões interativos que controlam o mecanismo como se fosse uma tela de jogo,
a segunda tela contem pequenas lacunas onde a angulação dos movimentos é dada em
uma escala numérica e por último temos a terceira tela que contem as configurações do
desenvolvedor que pode ignorar os limites preestabelecidos.
Geralmente os estudantes de programação têm dificuldade com o desenvolvimento
do raciocı́nio lógico. O motivo principal para essa dificuldade é que esse raciocı́nio não é
algo do dia a dia, é fato que o desenvolvimento desse senso requer muito tempo e esforço
[Hinterholz Jr. 2009].

2. Interação estudante, tecnologia.
Estudos mostraram melhorias com estudantes que tiveram contato com meios tecnológicos e jogos de aprendizado no desenvolvimento de determinadas matérias. Podemos concluir que quando os estudantes aprendem brincando se obtêm um rendimento
melhor nos estudos [MEC-PNE, 2014].

Apos o contato com a primeira tela, que é apenas uma maneira introdutória de
como o braço irá se comportar, os estudantes passarão a fazer uso da segunda tela que é
a parte fundamental do projeto. Serão formadas então pequenas equipes de alunos que
receberão cartões onde contem pequenos desafios a serem cumpridos, cada equipe tem
três tentativas para concluir o desafio.
Os cartões entregues contem perguntas onde as respostas são obtidas por meios
de raciocı́nio lógico. A resposta de cada pergunta será dada pela equipe, onde cada uma
pode executar a sua resposta no braço e ver se ela foi satisfatória ou proxima do resultado
desejado.
O uso da tecnologia na educação ainda é baixo e pouco explorado [Becker, 2001].
Um grande desafio é educar usando tecnologia, já que o seu potencial ainda não foi explorado profundamente, foram feitas apenas adaptação e pequenas mudanças do ensino
com o passar dos anos [José Moran, 2001].

3. Sistema Livre Arduino
O projeto conta com um braço robótico feito de acrı́lico, e pequenos motores chamados
de servomotores onde cada um é responsável por uma função especı́fica. São então encontrados quatro servomotores fazendo funções paralelas ou simultâneas dependendo da
configuração.
Cada servomotor faz uma função especı́fica, temos o servomotor da garra que é
responsável por abrir e fechar da garra, seguindo então um pouco a baixo contamos com
dois servomotores em paralelos porém ambos fazem uma função especı́fica, enquanto
um é responsável por subir e descer do braço o outro é responsável pela garra fazer o
movimento para frente e para trás. Existe também um servomotor não tão visı́vel quando o
braço estiver encaixado em uma determinada superfı́cie, esse é o nosso quarto servomotor
que é responsável pela angulação da base fazendo assim o braço se mover para a direita
ou esquerda.
A escolha do Arduı́no se dá ao fato de fácil acesso às suas peças, de modo que
sua substituição torna-se acessı́vel em caso de futuros defeitos. Existem diversas versões
que vai depender do tipo do desenvolvimento, têm dois pontos que mais ganham destaque são eles: o valor acessesı́vel no mercado e o fator substituição do microcontrolador
que venha a dar defeito garantindo uma melhor confiabilidade no desenvolvimento do
projeto[MASSIMO, 2011].

4. Comunicação do sistema livre com aplicação.
O desenvolvimento do código do projeto foi feito na própria IDE disponibilizada pelo
Arduı́no, nela encontramos pequenas linhas de código feitas pelos desenvolvedores, para
auxiliar estudantes que estejam tendo o primeiro contato com o Arduı́no. É também nessa
IDE que passamos o código para a placa, onde é armazenado, e executado.
O código segue um protocolo, que são as etapas que o projeto deve seguir. O
protocolo inicial do projeto é responsável pela verificação do status do braço, ou seja, é
ele o responsável por verificar se todos os servomotores estão funcionando corretamente
e se o código está sendo executado.

A verificação inicial consiste em definir todos os ângulos para um determinado
ponto, onde é denominado como o ponto zero do processo. Quando finalmente estiverem
no ponto zero, cada servomotor deve executar um comando diferente, em tempo diferente,
onde sai do seu ponto zero até uma angulação de setenta graus, e volta ao seu ponto
zero. Segue então o processo com cada servomotor, quando todos os servomotores forem
testados é sinal que o braço está pronto para ser utilizado pelo usuário.
O usuário por sua vez vai ter o controle do braço com auxı́lio de um tablet, ou
de qualquer dispositivo que contenha o sistema operacional android, e também bluetooth
integrado. O tablet se comunicará com o braço através de um modulo bluetooth, onde
serão passados os comandos que o braço executará.
Os comandos são passados de duas formas dependendo de qual tela o usuário esteja usando. Se estiver usando a primeira tela, então a atualização de caga angulação do
código é dado em tempo real, ou seja, se mover a partir de cada arrastar de botão. Na
segunda tela os comandos serão passados em pacote, ou seja, após definir cada alteração
nas lacunas, o usuário aperta enviar onde são repassadas todas as alterações em um só comando, fazendo assim os servomotores moverem diretamente para um ângulo e fixando-se
nesse determinado ângulo. Já na última tela temos o modo desenvolvedor, onde podemos
alterar os limites de segurança, que evita que o braço quebre, também podemos executar
os comandos existentes na segunda tela.

5. Considerações finais
O projeto vem sendo desenvolvido em forma de uma cooperativa onde os coordenadores
auxiliam o aprendizado e desenvolvimento, em uma parceria com os alunos do campus. O
intuito de repassar conhecimentos e gerar uma oportunidade de desenvolver uma atividade
extra. O maior obstáculo enfrentado é conseguir levar o projeto para dentro de outras
instituições e consolidar o aprendizado de uma forma divertida para que os estudantes
possam interagir.
Após se divertirem com o controle via tablet os alunos começarão a ver como
é feito o comando com a IDE do Arduı́no, nela é possı́vel ver como o código foi concretizado e como cada comando é tratado pelo controle interno do código, sendo assim
passado uma execução interna.
Então podemos ver que com auxı́lio da tecnologia é possı́vel levar o conhecimento
de uma forma mais divertida e interativa aos estudantes, logo o aprendizado é estimulado
pelo novo modelo de aprendizado. Também é possı́vel implementar novas maneiras de
estudo a partir da tecnologia com novos projetos e avaliar a melhora no desempenho de
uma turma que foi exposta ao projeto. A pois um tempo podemos estudar a melhora
significativa que foi obtida pela curiosidade dos estudantes.
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Abstract. For Dynamic Software Product Lines (DSPLs), the representation of
non-functional requirements (NFR) and adaptations of multiple contexts in feature models are important activities to ensure the quality of feature models,
enabling the identification of interdependencies restrictions between functional
(FR) and NFR according to the adaptation of context in a feature models. However, there are few tools to help domain engineers to represent NFR and adaptations of multiple contexts in a feature model. To deal with this problem, we
present the extension of DyMMer tool, to support the editing, representation of
NFR and adaptations of multiple contexts in a feature models of DSPLs.
Resumo. Para Linhas de Produto de Software Dinâmicas (LPSDs), a
representação de requisitos não-funcionais (RNFs) e adaptações de múltiplos
contextos em um modelo de features são atividades importantes para garantir
a qualidade do modelo de features, possibilitando a identificação de restrições
de interdependências entre requisitos funcionais (RFs) e RNFs de acordo com
as adaptações de contexto em um modelo de features. No entanto, existem poucas ferramentas que auxiliam engenheiros de domı́nios a representar RNFs e
adaptações de múltiplos contextos em um modelo de features. Para lidar com
este problema, apresentamos a extensão da ferramenta DyMMer, para suportar
a edição, representação de RNFs e adaptações de múltiplos contextos em um
modelo de features de LPSDs.

1. Introdução
O modelo de features é um dos mais importante artefatos de uma Linha de Produtos de
Software (LPS). Em pesquisas recentes, os modelos de features foram aplicados para
a especificação de sistemas autonômicos e sistemas sensı́veis ao contexto. Estes sistemas podem ser conceitualizados como uma Linha de Produtos de Software Dinâmicas
(LPSDs) em que a ativação/desativação de funcionalidades e de configuração ocorrem
em tempo de execução [Hallsteinsen et al. 2008]. No entanto, o modelo de features
não capturam requisitos não-funcionais (RNFs) explicitamente e nem a influência positiva/negativa destes requisitos para alcançar configurações alternativas de uma aplicação
na linha de produtos [César Borba 2009].
A representação de RNFs em LPSDs é uma atividade complexa, uma vez que dado
um determinado contexto de execução devem ser consideradas regras de configuração,
restrições de features e preferências dos stakeholders, especialmente no que se refere
aos RFs e RNFs ou atributos de qualidade do sistema [Sanchez et al. 2015]. No entanto,

existem poucas ferramentas que auxiliam engenheiros de domı́nios a representar RNFs
e adaptações de múltiplos contextos em um modelo de features. Para lidar com este
problema, apresentamos a extensão da ferramenta DyMMer, para suportar a representação
de RNFs e adaptações de múltiplos contextos em um modelo de features de LPSDs. A
justificativa de utilizar a ferramenta DyMMer é que ela foi a única identificada que modela
o contexto para LPSDs.
Atualmente a DyMMer é capaz de importar um modelo de features em formato
(XML), representar visualmente um modelo de features adicionando adaptações de contexto e regras de adaptações de contexto, para a ativação e desativação de features. A ferramenta também é capaz computar 40 tipos de medidas de qualidade, em que 8 são especificas para LPSDs e 32 que podem ser utilizadas em LPS e LPSDs [Bezerra et al. 2016].
O restante deste trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira. Na seção 2
é apresentado de maneira detalhada a ferramenta DyMMer, o que inclui suas principais
funcionalidades e arquitetura. Na Seção 3 são apresentadas as funcionalidades adicionadas a DyMMer, tais como: (i) adição e remoção de features no modelo de features; (ii)
adição e remoção de grupos de cardinalidade no modelo de features; (iii) representação
de RNFs no modelo de features; e (iv) adição de múltiplas adaptações de contexto no
modelo de features. Por fim, na seção 4 é descrita a conclusão e trabalhos futuros.

2. A Ferramenta DyMMer
DyMMer (Dynamic Feature Model Tool Based on Measures) é uma ferramenta desenvolvida para extrair medidas de diferentes modelos de features, que podem ser descritas
usando o formato de arquivo (XML) propostos pelo repositório de modelo de features
S.P.L.O.T 1 . Então, a ferramenta recebe como entrada um arquivo XML e cria na memória
uma representação do modelo de features. A DyMMer foi desenvolvida utilizando o
JAVA, permitindo a adição de novas funcionalidades [Bezerra et al. 2016]. A ferramenta
DyMMer e sua documentação estão disponı́veis online 2 .
A versão atual da ferramenta oferece uma série de funcionalidades, organizadas
em três módulos distintos (ver Figura 1) :
• Módulo de Visualização de Modelos - possibilita a visualização dos modelos de
features conforme o contexto selecionado;
• Módulo de Edição dos Modelos - permite a inserção de adaptações de contexto
incluindo regras de adaptação de contexto possibilitando a ativação e desativação
de features; e
• Módulo para Exportação dos Dados - permite a exportação dos valores gerados
a partir das medidas de qualidade aplicadas aos modelos de features com e sem
contexto para uma planilha no formato Microsoft Office Excel.
Embora a DyMMer apresente funcionalidades que permitem que engenheiros de
domı́nio possam extrair medidas de qualidades, representar e manipular modelos de features adicionando contexto e variações de ativação e desativação de features, a ferramenta
ainda não suporta a adição e remoção de features e agrupamentos de features e nem a
representação de RNFs e múltiplas adaptações de contexto em um dado modelo de features.
1
2

http://www.splot-research.org/
https://github.com/DyMMerProject/DyMMerV2

2.1. Arquitetura da DyMMer e do S.P.L.A.R
A ferramenta DyMMer utiliza-se do componente S.P.L.A.R como biblioteca
[Mendonça et al. 2009], para verificar de forma automática a integridade dos modelos
de features consistentes e corretos. Modelos Consistentes, são aqueles que possuem pelo
menos uma configuração válida. Modelos de features corretos, são aqueles que não possui features mortas. A consistência e a corretude dos modelos de features são verificadas
automaticamente pelo S.P.L.A.R usando a resolução de satisfatibilidade (SAT solving) e
diagramas de decisão binária (BDD) [Mendonça 2009].

Figura 1. Representação arquitetural da DyMMer e S.P.L.A.R. [Bezerra et al. 2016]

3. Extensão da Ferramenta DyMMer
Nesta Seção, iremos descrever as principais funcionalidades adicionadas a ferramenta
DyMMer, a fim de permitir a adição e remoção de features, adição e remoção de grupos
de cardinalidade, representação de RNFs e adição de múltiplas adaptações de contexto
em um modelo de features.
3.1. Adição e Remoção de Features no Modelo de Features
A adição e remoção de features em modelos de features, torna possı́vel a manipulação de
modelos de features importados do S.P.L.O.T (ver Figura 2). Dessa modo, além de suportar a importação de modelos de features do S.P.L.O.T a ferramenta é capaz de modificar
esses modelos, adicionando novas features e removendo features existentes.

(a) Adicionando e removendo features

(b) Features adicionadas e removidas

Figura 2. Adição e Remoção de Features

3.2. Adição e Remoção de Grupos de Cardinalidade no Modelo de Features
Assim como a adição e remoção de features, foi adicionado suporte a adição e remoção
de grupos de cardinalidade (XOR) e (OR) (ver Figura 3). Desse modo, um engenheiro
de domı́nio pode acrescentar novos grupos de cardinalidade (XOR) e (OR) com suas
respectivas features, a um modelo de features existente, aumentando o grau de possı́veis
variações de configurações de uma LPS e LPSD.

(a) Adicionando e removendo grupos XOR e OR

(b) Grupos XOR e OR adicionadas e removidas

Figura 3. Adição e Remoção de Grupos de Cardinalidade

3.3. Representação de RNFs no Modelo de Features
A adição de RNF, no modelo de features é representada por uma árvore de features de
qualidade, composta por caracterı́sticas, subcaracterı́sticas de qualidade e propriedades
não-funcionais (PNF) que emergem em tempo de execução. Além disso, foram adicionados links de contribuição, para especificar o impacto de cada feature sob uma PNF (ver
Figura 4).

Figura 4. Adição RNFs e links de contribuição

3.4. Adição de Múltiplas Adaptações de Contexto no Modelo de Features
Com a extensão da DyMMer torna-se possı́vel a adição de múltiplas adaptações de contextos (em modelos de features sem contexto). Para cada adaptação de contexto adicionada, o engenheiro de domı́nio deve ativar e desativar features (ver Figura 5), além de
incluir restrições. O modelo de features pode ter múltiplas adaptações de contextos. Esta

funcionalidade permite que engenheiros de domı́nio possam representar e manipular modelo de features de LPSDs.

Figura 5. Adição de Múltiplas Adaptações de Contexto

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma extensão da ferramenta DyMMer, como parte do trabalho
de conclusão de curso [Uchôa and Bezerra 2016], para auxiliar engenheiros de domı́nios
na edição de features e de grupos de cardinalidade, representação de RNFs e de múltiplas
adaptações de contexto em modelo de features de LPSDs. Como trabalho futuro pretendese adicionar verificação dinâmica das restrições de dependências entre features e RNFs
em uma determinada adaptação de contexto.
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Resumo. Este artigo, descreve como as boas práticas propostas na metodologia scrum podem ajudar na gestão de risco dos projetos de software, em especial para pequenas empresas que ainda não possuem recursos ou conhecimento
histórico necessário para focar em uma gestão de risco.

1. Introdução
Os métodos ágeis trazem um desenvolvimento focado na satisfação do cliente do projeto,
produzindo sistemas de software de qualidade e com tempo de desenvolvimento do projeto acelerado, no entanto o responsável pelo projeto precisa ainda estar atento aos riscos
que permeiam o projeto. Com isso os riscos se tornam uma parte importante nas tomadas
de decisão e precisam ser considerados constantemente, seja através do impacto causado
ao projeto ou no que fazer para eliminar ou reduzir estes riscos.
Gestão de riscos de projeto têm diversos métodos e técnicas publicadas em
periódicos, entretanto artigos de gerenciamento de projetos de novas empresas são em
geral escassos. O uso das metodologias ágeis permitem a novas empresas a possibilidade
de gerenciar o projeto de forma que os riscos sejam percebidos e mitigados ao longo do
desenvolvimento do projeto, trazendo menos perdas com atrasos e custos não previstos.
O presente artigo irá analisar os principais métodos de gerência de riscos que
existem atualmente para o desenvolvimento de software em pequenas empresas que se
utilizam do scrum e com isso elicitar as atuais práticas convenientes no desenvolvimento
dos mesmos.

2. Gerenciamento de Projetos de Software
Segundo o [PMBOK 2013] projeto é a criação de um produto ou serviço único através
de um empenho temporário de pessoas e recursos, com isso fica clara a natureza finita
de um projeto, no qual atingimos o sucesso quando o objetivo do projeto é alcançado, ou
ainda quando o projeto é encerrado antes de o seu objetivo ser concluı́do, sendo esta visão
aplicada também para projetos de software. A metodologia do scrum pode ser usado
para gerenciamento do desenvolvimento, até mesmo em projetos complexos e/ou com
alta quantidade de mudanças. Segundo [Boeing and Nunes 2013] scrum pode ser usado
por qualquer projeto que se utiliza de desenvolvimento iterativo incremental.
2.1. Metodologias Ágeis
As metodologias ágeis voltadas ao desenvolvimento de projetos, de acordo com
[Highsmith 2001], ficaram claramente mais definidas a partir de 2001 quando especia-

listas se reuniram para argumentar sobre principais métodos de desenvolvimento de software, buscando identificar os pontos padrões de desenvolvimento de projetos dentre as
técnicas e metodologias existentes na época.
O resultado deste encontro foi a criação da aliança ágil e do chamado ”Manifesto
para Desenvolvimento Ágil de Software”, contendo diretrizes comuns à todos os métodos
de desenvolvimento ágil. O manifesto ressalta que o contato humano é fundamental para o
projeto, bem como a capacidade de responder bem e rapidamente às mudanças no projeto,
além disso a prioridade é que o software atenda as necessidades do cliente com menor
documentação possı́vel e, para essa finalidade, é sugerido uma maior participação do
cliente durante o desenvolvimento do produto.
2.2. Scrum
Segundo [Schwaber and Sutherland 2013], scrum é um método ágil composto por um
conjunto de práticas diversificadas, permitindo ao responsável pelo projeto realizar ajustes rápidos durante o desenvolvimento e ainda deter o conhecimento do real estado do
projeto. O scrum é utilizado no gerenciamento de projetos que utilizam de práticas de
desenvolvimento iteratico incremental.

Figura 1. Ciclo de vida do scrum, adaptado de http://npi.quixada.ufc.br/scrum/

Para se iniciar o scrum, devemos colocar todos os requisitos já elicitados no backlog do produto, que consiste na forma como o scrum gerencia e armazena todos os
seus requisitos durante a execução do projeto. Todos esses requisitos são classificados de
acordo com sua prioridade e complexidade de implementar, que são definidos através de
reuniões, entre equipe de desenvolvimento denominado de team, representante dos investidores ou clientes chamados product owner, e o lı́der da equipe que é o team master.
A principal atividade do scrum é a sprint, que consiste em um perı́odo pré definido
de tempo, que varia normalmente entre duas e quatro semanas, nas quais são desenvolvidos os itens do backlog do produto. Antes de iniciar a sprint, é realizada uma reunião de
planejamento da sprint, no qual são escolhidos os itens que serão desenvolvidos durante
esta rodada. Esta lista de itens é colocada no chamado backlog da sprint, servindo para
armazenar todos os requisitos que serão realizados nesta sprint.
Durante o desenvolvimento do produto, são realizados reuniões diárias, que consistem em um rápido encontro entre todos os membros da equipe, com o intuito de trocar
informações sobre as atividades a serem realizadas no dia, assim como conhecer os resultados das atividades do dia anterior.

Quando se conclui a sprint, realizasse uma reunião de revisão, onde o time apresenta o resultado da sprint para validação. Logo após, é efetuada a retrospectiva da sprint,
que compila as lições aprendidas para melhorar o entendimento do time sobre o produto
como intuito de tornar a próxima sprint mais produtiva.
O scrum master trabalha para remover quaisquer obstáculos que venham a surgir
no desenvolvimento do projeto, de forma que a equipe esteja focada apenas em alcançar
os objetivos do projeto.

3. Gerenciamento de Riscos
De acordo com [PMBOK 2013], o risco pode ser entendido como qualquer evento ou
condição, que pode vir a ocorrer e assim causar um efeito sobre os objetos do projeto tais
como escopo, cronograma e custo, por exemplo. O gerenciamento de risco se dá a partir
de um planejamento que contém todos os possı́veis riscos e oportunidades que possam vir
a ocorrer.
3.1. Riscos Comuns em Desenvolvimento de Software
Para se gerir os riscos, em especial em novas empresas, é importante se conhecer quais
os riscos mais inúmeras classificações quanto aos riscos existentes, no entanto para o presente trabalho seguiremos a sugestão de [Rech 2013], que divide os riscos mais comuns
ao desenvolvimento de software em ambiente organizacional, planejamento e controle,
complexidade, requisitos, equipe e, por último, o usuário.
No ambiente organizacional os principais riscos são aqueles que dizem respeito a
estrutura da empresa e, os principais problemas ocorrem através de mudanças na gerência,
resultando em um ambiente organizacional instável, no qual a empresa muda o foco e a
direção não se compromete com o projeto, da mesma forma que a polı́tica da empresa não
entra em acordo com o desenvolvimento dos projetos.
Em planejamento e controle são encontrados os riscos relativos ao gerenciamento
do projeto, onde são encontrados mais riscos ao desenvolvimento de software, sendo que
os riscos se dão por comunicação ineficaz, falta de ferramentas adequadas ao gerenciamento, falta de estruturação correta no projeto, execuções externas inadequadas, estimativas irreais, alteração de escopo, falta de uma gestão de mudanças realizada de forma
eficaz e falta de monitoramento.
Complexidade abrange os riscos relativos aos métodos e tecnologias necessários
ao desenvolvimento do projeto, e quão difı́cil é aplicá-los durante o desenvolvimento,
sendo que os principais riscos relativos às complexidade são: técnica alta, divergência
entre simulações e protótipo com produto real, e ausência de tecnologias maduras para o
desenvolvimento do requisito.
No que diz respeito aos requisitos ficam os riscos relativos ao escopo do produto
e o modo como estes podem afetar o desenvolvimento, além do cuidado com o desenvolvimento de funções erradas, com interfaces desenvolvidas em desacordo ao padrão do
usuário, com alterações tardias no requisito onde o mesmo não poderá ser refeito, excesso de mudanças que podem ocasionar a não realização do software, e requisitos não
definidos claramente.

Quanto a equipe os riscos são mais voltados a capacidade técnica e gerencial dos
membros, como a falta de conhecimento da tecnologia a ser empregada no desenvolvimento, inabilidade da liderança no gerenciamento de projetos de software e falta de conhecimento nos demais recursos do projeto, tais como a capacidade de entender o negócio
do produto a ser desenvolvido.
E, por fim, os riscos relativos ao usuário tratam-se da forma como o usuário tem
suas expectativas atendidas e de quão participativo ele é durante o desenvolvimento do
projeto, trata ainda dos conflitos entre os usuários onde cada um apresenta uma percepção
diferente do sistema, além de alertar sobre os usuário que demonstram resistência à
mudança.
3.2. Risco em pequenas empresas
O risco em pequenas empresas ou mesmo startups são encontrados geralmente em menor
concentração ao citado por [Rech 2013], sendo que [Burke 2015] sugere inclusive uma
classificação diferente. No entanto como seu trabalho parte da percepção do investidor, e
seguimos com a classificação proposta anteriormente, buscaremos um ponto de interseção
entre os autores para identificarmos os riscos comuns em pequenas empresas e startups.
Dessa forma notamos que os riscos no ambiente organizacional agora focam-se
nos diretores da empresa e em como estes determinam as polı́ticas da empresa. Os diretores da empresa devem estar focados nos projetos e em criar processos que auxiliem a
execução dos mesmos.
Planejamento e controle agora se preocupa mais com a comunicação eficiente
entre a equipe do projeto, metodologia de gerenciamento, entregar mais que o escopo
proposto, estimativas irreais, gestão de mudanças.
Complexidade fica mais focado no risco quanto a maturidade ou mesmo inexistência das tecnologias necessárias para a realização do projeto, e isso fica ainda mais
evidente em startups de acordo com o quão inovadora for a sua ideia.
Em requisitos, os riscos se focam em desenvolvimento de interfaces e funções erradas, alterações tardias, mudanças excessivas, e em requisitos incompreendidos de forma
correta, o que pode causar erros nas estimativas do projeto. No que diz respeito a equipe,
os riscos são os mesmos propostos na seção anterior.
Quanto ao usuário os riscos ficam destacados em gerência da expectativas dos
usuários, e dificuldade em obter comprometimento do usuário. Este último é ainda mais
complicado em startups pois os clientes muitas vezes não reconhecem de imediato a necessidade da solução proposta.
3.3. scrum atuando no gerenciamento do risco
Conforme destaca [Boeing and Nunes 2013], é importante usar das reuniões de revisão
e retrospectiva da Sprint como forma de identificar novos riscos, e perceber mudanças
nos riscos previstos na elaboração do projeto. Porém os demais métodos do scrum ainda
podem ajudar na gestão de riscos que possam vir a ocorrer no desenvolvimento do projeto.
Nesta seção iremos apresentar como as ferramentas da metodologia atuam sobre os riscos
mais comuns nas pequenas empresas e startups.

A metodologia em si, trata de um risco que afeta diretamente a qualidade do produto a ser desenvolvido. O scrum atua de forma eficaz no gerenciamento do projeto,
realizando planejamentos iterativos e incrementais, controlando mudanças e fornecendo
ferramentas para controlar o processo.
O backlog do produto auxilia na redução de riscos quando ao planejamento de
estimativas irreais seja no tempo de execução do projeto ou no custo das atividades a
serem realizadas. Ainda é possı́vel gerir as mudanças dos usuário de forma a garantir a
entrega do produto que o usuário julgar mais importante.
A reunião diária trabalha na redução do riscos da comunicação ineficaz e se os
membros da equipe possuem habilidade especializadas do projeto, pois todos os dias os
membros da equipe se reúnem e informam o andamento do projeto a todos da equipe.
Em pequenas empresas e startups cuida ainda de garantir o engajamento dos diretores e
de polı́ticas que auxiliam no projeto pois os mesmos normalmente atuam diretamente nos
projetos.
A revisão da sprint verifica desde o começo do desenvolvimento, se as funções e
interfaces do sistema estão sendo bem construı́das, e para tanto ela combate o risco da
falta de engajamento do usuário e garante que o sistema seja construı́do de acordo com a
expectativa do usuário. Durante a retrospectiva da sprint são trabalhados os riscos quanto
a gestão das mudanças, pois toda solicitação de alteração que tenha surgido na revisão
será adicionada ao backlog do produto para ser desenvolvido.

4. Conclusão
A metodologia do scrum ainda não consegue atuar de forma ativa sobre todos os riscos
que possam vir a surgir no desenvolvimento em pequenas empresas e startups, como
por exemplo tecnologias de maturidade inadequada, estimativa inadequada de recursos,
qualificação da equipe quanto a conhecimentos técnicos e escopos não claros. No entanto conforme observado nos trabalhos de [Rech 2013] e [Boeing and Nunes 2013] ainda
provém uma gama de boas práticas que facilitam na gestão dos riscos de projetos de software, servindo como apoio paras pequenas empresas e startups até que estas estejam aptas
e possuam um conhecimento histórico necessário para a gestão dos riscos do projeto.
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São Paulo.
Highsmith, J. (2001). Manifesto for agile software development.
PMBOK, G. (2013). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos.
Rech, P. J. (2013). Gerenciamento de riscos em projetos de desenvolvimento de software
com scrum. Mestrado, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto
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Resumo. Este artigo, descreve como as boas práticas propostas na metodologia scrum podem ajudar na gestão de risco dos projetos de software, em especial para pequenas empresas que ainda não possuem recursos ou conhecimento
histórico necessário para focar em uma gestão de risco.

1. Introdução
Os métodos ágeis trazem um desenvolvimento focado na satisfação do cliente do projeto,
produzindo sistemas de software de qualidade e com tempo de desenvolvimento do projeto acelerado, no entanto o responsável pelo projeto precisa ainda estar atento aos riscos
que permeiam o projeto. Com isso os riscos se tornam uma parte importante nas tomadas
de decisão e precisam ser considerados constantemente, seja através do impacto causado
ao projeto ou no que fazer para eliminar ou reduzir estes riscos.
Gestão de riscos de projeto têm diversos métodos e técnicas publicadas em
periódicos, entretanto artigos de gerenciamento de projetos de novas empresas são em
geral escassos. O uso das metodologias ágeis permitem a novas empresas a possibilidade
de gerenciar o projeto de forma que os riscos sejam percebidos e mitigados ao longo do
desenvolvimento do projeto, trazendo menos perdas com atrasos e custos não previstos.
O presente artigo irá analisar os principais métodos de gerência de riscos que
existem atualmente para o desenvolvimento de software em pequenas empresas que se
utilizam do scrum e com isso elicitar as atuais práticas convenientes no desenvolvimento
dos mesmos.

2. Gerenciamento de Projetos de Software
Segundo o [PMBOK 2013] projeto é a criação de um produto ou serviço único através
de um empenho temporário de pessoas e recursos, com isso fica clara a natureza finita
de um projeto, no qual atingimos o sucesso quando o objetivo do projeto é alcançado, ou
ainda quando o projeto é encerrado antes de o seu objetivo ser concluı́do, sendo esta visão
aplicada também para projetos de software. A metodologia do scrum pode ser usado
para gerenciamento do desenvolvimento, até mesmo em projetos complexos e/ou com
alta quantidade de mudanças. Segundo [Boeing and Nunes 2013] scrum pode ser usado
por qualquer projeto que se utiliza de desenvolvimento iterativo incremental.
2.1. Metodologias Ágeis
As metodologias ágeis voltadas ao desenvolvimento de projetos, de acordo com
[Highsmith 2001], ficaram claramente mais definidas a partir de 2001 quando especia-

listas se reuniram para argumentar sobre principais métodos de desenvolvimento de software, buscando identificar os pontos padrões de desenvolvimento de projetos dentre as
técnicas e metodologias existentes na época.
O resultado deste encontro foi a criação da aliança ágil e do chamado ”Manifesto
para Desenvolvimento Ágil de Software”, contendo diretrizes comuns à todos os métodos
de desenvolvimento ágil. O manifesto ressalta que o contato humano é fundamental para o
projeto, bem como a capacidade de responder bem e rapidamente às mudanças no projeto,
além disso a prioridade é que o software atenda as necessidades do cliente com menor
documentação possı́vel e, para essa finalidade, é sugerido uma maior participação do
cliente durante o desenvolvimento do produto.
2.2. Scrum
Segundo [Schwaber and Sutherland 2013], scrum é um método ágil composto por um
conjunto de práticas diversificadas, permitindo ao responsável pelo projeto realizar ajustes rápidos durante o desenvolvimento e ainda deter o conhecimento do real estado do
projeto. O scrum é utilizado no gerenciamento de projetos que utilizam de práticas de
desenvolvimento iteratico incremental.

Figura 1. Ciclo de vida do scrum, adaptado de http://npi.quixada.ufc.br/scrum/

Para se iniciar o scrum, devemos colocar todos os requisitos já elicitados no backlog do produto, que consiste na forma como o scrum gerencia e armazena todos os
seus requisitos durante a execução do projeto. Todos esses requisitos são classificados de
acordo com sua prioridade e complexidade de implementar, que são definidos através de
reuniões, entre equipe de desenvolvimento denominado de team, representante dos investidores ou clientes chamados product owner, e o lı́der da equipe que é o team master.
A principal atividade do scrum é a sprint, que consiste em um perı́odo pré definido
de tempo, que varia normalmente entre duas e quatro semanas, nas quais são desenvolvidos os itens do backlog do produto. Antes de iniciar a sprint, é realizada uma reunião de
planejamento da sprint, no qual são escolhidos os itens que serão desenvolvidos durante
esta rodada. Esta lista de itens é colocada no chamado backlog da sprint, servindo para
armazenar todos os requisitos que serão realizados nesta sprint.
Durante o desenvolvimento do produto, são realizados reuniões diárias, que consistem em um rápido encontro entre todos os membros da equipe, com o intuito de trocar
informações sobre as atividades a serem realizadas no dia, assim como conhecer os resultados das atividades do dia anterior.

Quando se conclui a sprint, realizasse uma reunião de revisão, onde o time apresenta o resultado da sprint para validação. Logo após, é efetuada a retrospectiva da sprint,
que compila as lições aprendidas para melhorar o entendimento do time sobre o produto
como intuito de tornar a próxima sprint mais produtiva.
O scrum master trabalha para remover quaisquer obstáculos que venham a surgir
no desenvolvimento do projeto, de forma que a equipe esteja focada apenas em alcançar
os objetivos do projeto.

3. Gerenciamento de Riscos
De acordo com [PMBOK 2013], o risco pode ser entendido como qualquer evento ou
condição, que pode vir a ocorrer e assim causar um efeito sobre os objetos do projeto tais
como escopo, cronograma e custo, por exemplo. O gerenciamento de risco se dá a partir
de um planejamento que contém todos os possı́veis riscos e oportunidades que possam vir
a ocorrer.
3.1. Riscos Comuns em Desenvolvimento de Software
Para se gerir os riscos, em especial em novas empresas, é importante se conhecer quais
os riscos mais inúmeras classificações quanto aos riscos existentes, no entanto para o presente trabalho seguiremos a sugestão de [Rech 2013], que divide os riscos mais comuns
ao desenvolvimento de software em ambiente organizacional, planejamento e controle,
complexidade, requisitos, equipe e, por último, o usuário.
No ambiente organizacional os principais riscos são aqueles que dizem respeito a
estrutura da empresa e, os principais problemas ocorrem através de mudanças na gerência,
resultando em um ambiente organizacional instável, no qual a empresa muda o foco e a
direção não se compromete com o projeto, da mesma forma que a polı́tica da empresa não
entra em acordo com o desenvolvimento dos projetos.
Em planejamento e controle são encontrados os riscos relativos ao gerenciamento
do projeto, onde são encontrados mais riscos ao desenvolvimento de software, sendo que
os riscos se dão por comunicação ineficaz, falta de ferramentas adequadas ao gerenciamento, falta de estruturação correta no projeto, execuções externas inadequadas, estimativas irreais, alteração de escopo, falta de uma gestão de mudanças realizada de forma
eficaz e falta de monitoramento.
Complexidade abrange os riscos relativos aos métodos e tecnologias necessários
ao desenvolvimento do projeto, e quão difı́cil é aplicá-los durante o desenvolvimento,
sendo que os principais riscos relativos às complexidade são: técnica alta, divergência
entre simulações e protótipo com produto real, e ausência de tecnologias maduras para o
desenvolvimento do requisito.
No que diz respeito aos requisitos ficam os riscos relativos ao escopo do produto
e o modo como estes podem afetar o desenvolvimento, além do cuidado com o desenvolvimento de funções erradas, com interfaces desenvolvidas em desacordo ao padrão do
usuário, com alterações tardias no requisito onde o mesmo não poderá ser refeito, excesso de mudanças que podem ocasionar a não realização do software, e requisitos não
definidos claramente.

Quanto a equipe os riscos são mais voltados a capacidade técnica e gerencial dos
membros, como a falta de conhecimento da tecnologia a ser empregada no desenvolvimento, inabilidade da liderança no gerenciamento de projetos de software e falta de conhecimento nos demais recursos do projeto, tais como a capacidade de entender o negócio
do produto a ser desenvolvido.
E, por fim, os riscos relativos ao usuário tratam-se da forma como o usuário tem
suas expectativas atendidas e de quão participativo ele é durante o desenvolvimento do
projeto, trata ainda dos conflitos entre os usuários onde cada um apresenta uma percepção
diferente do sistema, além de alertar sobre os usuário que demonstram resistência à
mudança.
3.2. Risco em pequenas empresas
O risco em pequenas empresas ou mesmo startups são encontrados geralmente em menor
concentração ao citado por [Rech 2013], sendo que [Burke 2015] sugere inclusive uma
classificação diferente. No entanto como seu trabalho parte da percepção do investidor, e
seguimos com a classificação proposta anteriormente, buscaremos um ponto de interseção
entre os autores para identificarmos os riscos comuns em pequenas empresas e startups.
Dessa forma notamos que os riscos no ambiente organizacional agora focam-se
nos diretores da empresa e em como estes determinam as polı́ticas da empresa. Os diretores da empresa devem estar focados nos projetos e em criar processos que auxiliem a
execução dos mesmos.
Planejamento e controle agora se preocupa mais com a comunicação eficiente
entre a equipe do projeto, metodologia de gerenciamento, entregar mais que o escopo
proposto, estimativas irreais, gestão de mudanças.
Complexidade fica mais focado no risco quanto a maturidade ou mesmo inexistência das tecnologias necessárias para a realização do projeto, e isso fica ainda mais
evidente em startups de acordo com o quão inovadora for a sua ideia.
Em requisitos, os riscos se focam em desenvolvimento de interfaces e funções erradas, alterações tardias, mudanças excessivas, e em requisitos incompreendidos de forma
correta, o que pode causar erros nas estimativas do projeto. No que diz respeito a equipe,
os riscos são os mesmos propostos na seção anterior.
Quanto ao usuário os riscos ficam destacados em gerência da expectativas dos
usuários, e dificuldade em obter comprometimento do usuário. Este último é ainda mais
complicado em startups pois os clientes muitas vezes não reconhecem de imediato a necessidade da solução proposta.
3.3. scrum atuando no gerenciamento do risco
Conforme destaca [Boeing and Nunes 2013], é importante usar das reuniões de revisão
e retrospectiva da Sprint como forma de identificar novos riscos, e perceber mudanças
nos riscos previstos na elaboração do projeto. Porém os demais métodos do scrum ainda
podem ajudar na gestão de riscos que possam vir a ocorrer no desenvolvimento do projeto.
Nesta seção iremos apresentar como as ferramentas da metodologia atuam sobre os riscos
mais comuns nas pequenas empresas e startups.

A metodologia em si, trata de um risco que afeta diretamente a qualidade do produto a ser desenvolvido. O scrum atua de forma eficaz no gerenciamento do projeto,
realizando planejamentos iterativos e incrementais, controlando mudanças e fornecendo
ferramentas para controlar o processo.
O backlog do produto auxilia na redução de riscos quando ao planejamento de
estimativas irreais seja no tempo de execução do projeto ou no custo das atividades a
serem realizadas. Ainda é possı́vel gerir as mudanças dos usuário de forma a garantir a
entrega do produto que o usuário julgar mais importante.
A reunião diária trabalha na redução do riscos da comunicação ineficaz e se os
membros da equipe possuem habilidade especializadas do projeto, pois todos os dias os
membros da equipe se reúnem e informam o andamento do projeto a todos da equipe.
Em pequenas empresas e startups cuida ainda de garantir o engajamento dos diretores e
de polı́ticas que auxiliam no projeto pois os mesmos normalmente atuam diretamente nos
projetos.
A revisão da sprint verifica desde o começo do desenvolvimento, se as funções e
interfaces do sistema estão sendo bem construı́das, e para tanto ela combate o risco da
falta de engajamento do usuário e garante que o sistema seja construı́do de acordo com a
expectativa do usuário. Durante a retrospectiva da sprint são trabalhados os riscos quanto
a gestão das mudanças, pois toda solicitação de alteração que tenha surgido na revisão
será adicionada ao backlog do produto para ser desenvolvido.

4. Conclusão
A metodologia do scrum ainda não consegue atuar de forma ativa sobre todos os riscos
que possam vir a surgir no desenvolvimento em pequenas empresas e startups, como
por exemplo tecnologias de maturidade inadequada, estimativa inadequada de recursos,
qualificação da equipe quanto a conhecimentos técnicos e escopos não claros. No entanto conforme observado nos trabalhos de [Rech 2013] e [Boeing and Nunes 2013] ainda
provém uma gama de boas práticas que facilitam na gestão dos riscos de projetos de software, servindo como apoio paras pequenas empresas e startups até que estas estejam aptas
e possuam um conhecimento histórico necessário para a gestão dos riscos do projeto.
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Abstract. This article aims to present the main points of the governance of
information technology focusing on risk management. Seek to identify and
analyze the risks that may affect the organization in order to clarify the
importance of risk management for IT.
Resumo. Este artigo tem como propósito apresentar os principais pontos da
governança de tecnologia da informação focando na gestão de riscos. Buscar
identificar e analisar os riscos que podem vir a afetar a organização a fim de
esclarecer a importância do gerenciamento de riscos para a TI.

1. Introdução
É um principio básico de uma organização buscar alinhar e gerenciar tecnologia e
negócio, mas para que seja obtido um alinhamento maduro e seguro muitos fatores
precisam ser analisados. Na busca por esse alinhamento e gerenciamento a Governança
de Tecnologia de Informação (TI) assume um papel fundamental no planejamento
estratégico das empresas e organizações. Para Weill e Ross (2006, p.2) a Governança de
TI é definida como, “[...] a especificação dos direitos decisórios e do framework de
responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI”.
Assim será abordado neste trabalho uma das dimensões da governança de TI, o
gerenciamento de riscos.
A gerência de riscos é responsável por identificar, planejar, organizar e controlar
os fatores e os recursos de uma organização objetivando o controle e a minimização de
riscos. Este trabalho tem como objetivo especificar e esclarecer as consequências e
importância da gerência de riscos para a tecnologia da informação.
O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção, riscos
apresentaremos a categorização dos riscos que podem ameaçar a organização, a TI e até
mesmo seus projetos. Na seção 3 será apresentado a importância e os benefícios do
gerenciamento de riscos para a governança de TI. Na seção 4 será destacado como esses
riscos podem ser identificados e analisados e na seção 5 ressaltaremos a importância da
governança de TI com foco na gestão de riscos.

2. Categorias de Riscos
Antes de categorizar os riscos é necessário entender o que é um risco e quais os tipos de
incidentes ou problemas que estes podem vir a causar. O risco é um evento ou uma
condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto.
Os objetivos podem incluir escopo, cronograma, custo e qualidade (PMBOK). Um risco

pode ser entendido como um evento, condição ou situação que quando efetuado pode vir
a afetar o projeto ou a tecnologia da informação de forma negativa ou positiva, mas
pode ser identificado e gerenciado. Os riscos negativos costumam ser chamados de
ameaças e os positivos de oportunidades. O risco pode ter uma ou mais causas e quando
ocorre pode ter um ou mais impactos sendo necessários a prevenção e o controle.
Os riscos podem ser classificados, de acordo com sua natureza e origem
(PMBOK). Os riscos podem ser analisados e categorizados por meio de fatores comuns.
Dentre estes fatores os riscos, de modo geral, podem ser categorizados como:
 Riscos Técnicos:
Esse tipo de risco engloba o uso de tecnologias e metas de desempenho que
possam afetar os objetivos relacionados ao desempenho ou a qualidade de
produtos, serviços ou até mesmo do próprio projeto. Exemplo: uma falha na
comunicação dos sistemas.
 Riscos de Gerenciamento de Projetos:
Riscos relacionados à aplicação e prática da gestão de projetos. Envolvem falhas
de comunicação, alocação de recursos, controle de mudanças, atraso na
documentação e outras que podem afetar a qualidade do plano de gerência.
 Riscos Organizacionais:
São os riscos relacionados à organização e ao ambiente como: financiamento
interrompido ou inadequado, falta de recursos, mudança nas regras ou diretrizes,
falta de priorização de projetos entre outros.
 Riscos Externos:
Riscos provenientes ou influenciados pelo ambiente externo. Esse tipo de risco
deve se definido e analisado de acordo com a área de aplicação. Como exemplo
pode ser citado à mudança de prioridades, na tecnologia, nas tendências do
mercado, no clima, na legislação.
Dentre os riscos que imaginamos que existem e podem estar presentes, também
há os riscos de TI. Os riscos de TI estão relacionados ao uso, gerenciamento, suporte,
inovação e influência tecnológica para efetuar negócios e realizar projetos buscando
garantir a confiabilidade da governança. Os riscos de TI podem ser caracterizados como:
 Risco de Entrega de Serviço de TI: o desempenho ou a disponibilidade dos
serviços de TI impactam o negócio.
 Risco de Realização de Solução de Negócio: serviços de TI que não conseguem
viabilizar novas soluções de negócio.
 Risco de Realização do Benefício de TI: a tecnologia não é usada de forma
eficiente e efetiva para otimizar processos de negócio ou ainda dar mais
confiabilidade aos mesmos.

3. Importância e Benefícios do Gerenciamento de Riscos
Para Dinsmore e Cabanis-Brewin (2009) o gerenciamento de riscos merece seu lugar
como um dos elementos mais importantes do gerenciamento do projeto. Esse alto grau

de importância deve ser dado devido o gerenciamento de riscos permitir identificar
possíveis riscos e planejar respostas a fim de evitar, corrigir ou reparar tais problemas,
buscar alinhar negócios, estratégias, pessoas e tecnologias com o intuito de identificar,
analisar e controlar incertezas e problemas. Com o gerenciamento de riscos muitos
benefícios podem ser percebidos e concretizados, dentre estes temos:
 Maximização de resultados positivos e minimização de consequências negativas
 Aumento de oportunidades e redução de ameaças
 Maior comprometimento com os objetivos estratégicos
 Melhorar o processo de decisão em relação aos investimentos em TI
 Gerenciamento e redução dos riscos existentes em ativos tecnológicos
 Fortalece a Governança de TI
Em conjunto com a governança de TI, o gerenciamento de riscos possibilita a
realização de decisões claras e transparentes gerando comportamentos consistentes e
eficazes. Também garante confiabilidade dos indicadores da governança, pois realiza a
verificação dos processos internos e torna o alinhamento da TI com o negócio mais
concreto e eficiente fortalecendo a organização e seus objetivos.

4. Análise de Riscos
A análise de riscos refere-se a um estudo de todos os eventos ou situações presentes e
futuras que possam vir a gerar ameaças ou oportunidades aos negócios ou projetos de
uma organização. É através da análise que o gestor é capaz de identificar possíveis
causas, falhas, incertezas e consequências e assim tomar decisões acerca do risco,
planejar ações e medidas para corrigi-lo ou preveni-lo objetivando a minimização de
impactos. A análise de riscos pode ser realizada de forma qualitativa ou quantitativa.
4.1. Análise Qualitativa
A análise qualitativa é processo de avaliar o impacto e a probabilidade dos riscos
identificados (Dinsmore e Cavalieri, 2011). A análise qualitativa de riscos é uma
avaliação inicial que diz respeito à capacidade de compreender e avaliar situações,
impactos e a probabilidade da ocorrência e do efeito a cerca dos riscos apontados.
Possibilita a classificação e priorização dos riscos identificados em função de seu
impacto ao projeto total e a tecnologia em uso.
Essa análise considera a probabilidade relativa dos riscos ocorrerem e a
tolerância quanto aos mesmos em relação a custo e qualidade permitindo o
reconhecimento dos riscos que devem ser gerenciados com mais cuidado e dos que
necessitam de uma resposta imediata. Geralmente é usada quando é necessário um
entendimento em um curto espaço de tempo e baseia-se no conhecimento do analista
sobre a prioridade de investimentos a fim de identificar as piores ameaças ou as
melhores oportunidades.
4.2 Análise Quantitativa
A análise de risco quantitativa considera os riscos individualmente, permitindo uma boa
compreensão de cada um deles (Dinsmore e Cabanis-Brewin, 2009). Refere-se a uma

análise numérica da probabilidade do impacto e efeito dos riscos que forem
identificados sobre os objetivos e priorizados na análise qualitativa. Esta análise
fundamenta-se em entrevistas, observações e informações históricas e estatísticas
considerando os riscos individualmente e permitindo a criação de estimativas confiáveis
e precisas a respeito de cada um deles.
A análise quantitativa leva em consideração o tipo de objetivo que vai ser
analisado e as diferenças de resultados que sejam significativas. Pode ser utilizada em
conjunto com a análise qualitativa. Realiza o cálculo do risco baseando-se nas
probabilidades e impactos das ameaças. Este tipo de análise faz uso de técnicas como:
 Análise de Sensibilidade: determina quais riscos tem maior impacto para a
organização e para os projetos.
 Árvore de decisão: permite a identificação e medição de todos os resultados
possíveis de um evento em questão ocorrer.
 Simulação: permite a execução repetida com o objetivo de fornecer distribuição
estatística para todos os resultados que foram calculados. A técnica de simulação
mais popular é a de Monte Carlo, pois faz uso de estatísticas simples e costuma
ser mais utilizada em situações complexas ou até mesmo arriscadas.

5. Gestão de Riscos e a Governança de TI
A governança de uma forma geral promove a sustentabilidade do negócio baseando-se
na ética e na transparência e isso faz com que vários tipos de riscos sejam considerados.
A governança de TI permite que a tecnologia presente e futura seja planejada e
controlada a fim de garantir o uso eficiente dos recursos, apoio aos processos,
alinhamento aos objetivos, direcionamento das práticas de gestão e uso da TI. A gestão
de riscos é uma das dimensões focalizadas pela governança de TI e busca assegurar que
eventos que possam vir comprometer a TI e o negócio sejam identificados, analisados e
controlados garantindo a confiabilidade dos indicadores da governança.
A união da governança de TI com o gerenciamento de riscos proporciona
integração de práticas e iniciativas que antes eram consideradas de maneira isolada e
ainda possibilita a redução de inconsistência ou até mesmo redundâncias fornecendo
uma gestão de TI eficaz. A governança de TI com foco na gestão de riscos representa o
conjunto de políticas e processos associados à organização e a tecnologia de informação,
alinhados a visão e metas estratégicas fazendo com que os gestores garantam que a
análise de riscos faça parte do planejamento e estabelecendo assim um gerenciamento e
uso da TI de forma confiável e segura.
Com o gerenciamento dos riscos de TI é possível reconhecer os riscos e as
oportunidades provenientes da tecnologia da informação e do negócio e possibilitar a
elaboração de planos e efetuação destes quando for necessário. Também é possível,
além de identificar e tratar, proteger e assegurar melhor desempenho e qualidade da TI
adicionando valor ao negócio e a organização.

6. Conclusão
Neste trabalho o tema abordado foi governança de TI mais especificamente a
importância do gerenciamento de riscos para a governança de TI. A governança de TI

possibilita melhor uso e gerenciamento das tecnologias presentes e futuras. Também
permite focar em algumas outras áreas ou dimensões, como: recursos, desempenho e
riscos. Neste trabalho o foco foi a gerência de riscos, onde esta permite a identificação,
análise e prevenção de eventos, ameaças, problemas, falhas ou até mesmo oportunidades
que possam vir a afetar positiva ou negativamente.
A governança de TI com foco na gestão de riscos busca alinhar os objetivos do
negócio, da TI e da organização garantindo segurança e transparência nos processos
decisórios, melhor definição das responsabilidades dos gestores, melhor verificação de
processos internos e comprometimento com as funções, áreas de negócio e objetivos
estratégicos e institucionais.
Riscos podem ocorrer sempre, sejam conhecidos ou desconhecidos. Assim
torna-se muito importante a análise, o planejamento, a prevenção e o gerenciamento de
riscos. Este gerenciamento tem que estar alinhado com os objetivos e a governança e
tem que ocorrer constantemente garantindo a continuidade, confiabilidade,
disponibilidade, segurança, desempenho e qualidade do negócio, dos projetos e
principalmente da tecnologia da informação.

Referências
DINSMORE, Paul Campbell; BARBOSA, Adriane Monteiro Cavalieri. Como se tornar
um profissional em gerenciamento de projetos: livro base de preparação para
certificação PMP - Project Management Professional. 3. ed. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2009. xxiii, 497p. ISBN 8573035579 (broch.).
DINSMORE, Paul C.; CABANIS-BREWIN, Jeannette. AMA: manual de
gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2009. xxii, 498p. ISBN
9788574523237 (broch.).
ENTENDENDO
a
Governança
de
TI.
Disponível
em:
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/governanca_ti/entend
endo_governanca_ti>. Acesso: nov/2013.
GERENCIAMENTO
de
Riscos
do
Projeto.
Disponível
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_riscos_de_projeto>Acesso:
nov/2013.

em:

GOVERNANÇA de TI com Foco na Gestão de Riscos. Disponível em:
< http://www.profissionaisti.com.br/2010/03/governanca-de-ti-com-foco-em-gestaode-riscos/> Acesso: nov/2013
GOVERNANÇA e a Gestão de Riscos em TI. Disponível em:
<http://www.governancadeti.com/2010/11/governanca-e-a-gestao-de-riscos-em-ti/>
Acesso: nov/2013.
WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. Governança de TI: tecnologia da informação: como as
empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios de TI na busca
por resultados superiores. São Paulo, SP: M. Books do Brasil, 2006. 276p. ISBN
8589384780 (broch.)

Habilidades e Competências Necessárias para o
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Abstract. This extended abstract describes in a general manner the process of
game creation and development based on an interview with professionals who
work at game development companies. From the collected information we reviewed the answers given to collect data and to compare with the course curriculum of the courses offered at UFC Campus Quixadá. Our aim is to show
that this institution offers in its different courses the disciplines that train the
necessary skills for different positions in the developing team. We also show the
processes and tools used in the development stages as well as the function of
each team member.
Resumo. Este resumo estendido descreve de forma geral o processo de criação
e desenvolvimento de jogos com base em uma breve entrevista feita com profissionais da área os quais trabalham em empresas que desenvolvem jogos. Dadas
as informações coletadas, fizemos uma análise das respostas para arrecadar
dados e comparar com a ementa dos cursos ofertados na UFC Campus Quixadá. Nosso intuito é mostrar que esta instituição oferece em seus diferentes
cursos as disciplinas que treinam as habilidades necessárias para diferentes
cargos da equipe de desenvolvimento. Também mostramos os processos utilizados nas etapas de desenvolvimento e suas ferramentas assim como a função de
cada membro da equipe.

1. Introdução
O mercado de jogos tem crescido cada vez mais ao redor do mundo e junto com ele cada
vez mais pessoas estão ficando curiosas pelo assunto, seja para aproveitar seus produtos ou a curiosidade maior de saber como aquilo é feito. Para tentar auxiliar um pouco
àqueles que querem seguir a carreira de desenvolvedor de jogos, este artigo resume de
forma explicativa os papéis necessários numa equipe de desenvolvimento de jogos. A
partir dos papéis necessários mostramos também os processos executados nas etapas e os
profissionais responsáveis.
A Universidade Federal do Ceará têm em Quixadá um campus que é um polo de
excelência com apenas cursos da área de tecnologia, usando essa informação, pegamos
a matriz curricular dos cursos existentes na UFC do campus em Quixadá e fizemos uma
análise na ementa da disciplina e nos papéis necessários. Ao final, mostraremos disciplinas ofertadas juntamente com a função à qual elas pertencem.

2. A equipe
Para que uma equipe de desenvolvimento de jogos seja criada, primeiramente, há a necessidade do conhecimento de cada tipo de profissional que será necessário assim como
as etapas de criação de um jogo, é o que veremos a seguir.
2.1. Papéis
Dentro da equipe existem os profissionais responsáveis por executar tarefas para cada
etapa do desenvolvimento do jogo, aqui mostraremos os diferentes papéis e suas funções.
Programador: É ele quem escreve os códigos que serão necessários para o sistema de controle, fı́sica, mecânica do jogo e até mesmo da Inteligência Artificial do personagens, para que depois sejam convertidos no “jogo”.
Artista: Antigamente assim como qualquer software, os jogos eram desenvolvido
internamente pelos programadores, e a parte da interface, criação dos personagens cenário
eram feitas por programadores que tinha um conhecimento prévio em arte e deixa os jogos
com uma aparência ”fraca”. Já atualmente, esse é o papel do Artista, que utiliza-se de
técnicas tradicionais como desenho em papéis e também utiliza-se de técnicas modernas
como software de edição de imagens, edição de vı́deo e modelagem e renderização digital.
Designer: Assim como o Artista o Designer tem um papel fundamental na parte
visual do jogo, porém suas principais preocupações são as regras do jogo, a jogabilidade, as interações, pontos de progresso(nı́vel do jogo), ajustes de dificuldade e tem como
função principal tornar o jogo atraente e divertido para os jogadores.
Produtor: O produtor é um dos papéis mais importantes, pois é ele quem tem
a responsabilidade de gerenciar toda a equipe de desenvolvimento, é ele o quem define
as metas, cronograma, orçamento, e quem contrata os membros da equipe. Antes esse
era mais um papel do Designer porém como tem muita responsabilidade, viu-se que era
melhor separar e criar um novo papel na equipe, tendo inı́cio a função do Produtor.
Testador: Com certeza um dos papéis mais cobiçados para quem gosta de jogos, o
testador, tem como função jogar por horas e horas para procurar bugs ou outro problemas
que afetam a jogabilidade. Sim, é uma função bem divertida, mas pode ser muito tediosa
e estressante também, já que os mesmos trabalham em salas apertadas.
Compositor: Quase todos os jogos hoje em dia tem uma trilha sonora muito boa,
mas nem sempre foi assim, antes os sons dos jogos não eram nada mais do que bips ou
outros sons bem simples, porém para que o jogo tenha uma boa qualidade em sua trilha
sonora, a equipe de desenvolvimento precisa de um compositor. Em geral a trilha sonora
de um jogo é curta e fica se repetindo, essa é uma das limitações de ser um compositor no
desenvolvimento de jogos.
Sound Designer: Todo jogo além da trilha sonora necessita efeitos sonoros,
olhando alguns efeitos sonoros como o som de abrir uma porta ou o som de um tiro,
pode parecer um trabalho fácil, mas imagina o som que tem um monstro de outro planeta,
pois é, não é nada fácil o trabalho de um Sound Designer.
Redator: Assim como na produção dos filmes, um jogo também tem um redator,
que tem como função escrever a história do jogo, assim como as falas dos personagens.
Ele também pode escrever a biografia de cada personagem como um material de suporte

e até mesmo os textos que vão na embalagem do jogo ou será usado para mostrar o jogo
em outro locais.
2.2. Etapas
No processo de desenvolvimento de um jogo existem várias etapas, desde a criação e
concepção de um jogo até o mesmo estar pronto para jogar, falaremos destes processos
definindo quais são eles e como são executados.
Conceito: Essa é fase inicial no desenvolvimento de um jogo, é quando você
pensa: ”Tive uma ideia para um jogo”, que personagem terão, e os primórdio da história,
também é nessa fase que se ver a viabilidade do jogo, pois ao fim dessa etapa pudesse
começar a planejar o projeto do jogo. O melhor as se fazer, e gerar um documento de conceitos de jogo, para tentar vender o jogo. Para esse documento existem alguns pontos tais
como: premissa, motivação do jogador, diferencial: público-alvo, gênero, classificação
etária, plataforma-alvo, licença, análise competitiva, objetivos, retorno financeiro.
Pré-produção ou planejamento: É nessa etapa que se decide qual a história,
level, design, mecânica e etc. Basicamente todos da equipe os membros da equipe participam. Essa etapa termina quando o produzido o GDD (Game Design Document).
Protótipo: Essa fase cuida de criar um protótipo não necessariamente por meio
de software podendo ser por meio de papéis, pois importante dessa fase e ter um feedback
do interessados no jogo e não necessariamente pela equipe.
Produção: Essa é a etapa do ”mão na massa”, ou seja, é aqui que o jogo é produzido, e o tempo pode variar de jogo para jogo. Embora o projeto já esteja definido nesse
ponto, algumas necessidades podem mudar.
Alfa: Nesse ponto o jogo deve estar pronto para jogar, porém ainda há muitas
melhorias a serem feitas, por isso geralmente não é distribuı́da ao público, em geral é
distribuı́da a uma pequena quantidade de pessoas para que teste e encontrem bugs ou
problemas para que possam ser corrigidos.
Beta: Nessa fase é corrigido os bugs e o jogo é distribuı́do apenas para os testadores online.
Ouro: Começa logo em seguida a fase de teste beta, então o jogo e enviado para
a fabricação e distribuição.
Pós-produção: Nesse momento são disponibilizados atualizações e expansões em
geral, e ainda são corrigidos alguns bugs restantes. O principal foco é manter o jogo por
um longo perı́odo.

3. Disciplinas
A partir de uma análise dos dados coletados para as habilidades e competências necessárias e de uma comparação com a ementa das cadeiras existentes no Campus Quixadá mostraremos as cadeiras que mais se aproximam de cada um dos papéis e etapas da
concepção, criação e desenvolvimento de um jogo na tabela 1. Para a tabela usamos uma
pequena conversão para as funções: 1 para Programador, 2 para Artista, 3 para Designer,
4 para Produtor, 5 para Testador, 6 para Compositor, 7 para Sound Designer e por ultimo
8 para Redator.

Tabela 1. Disciplinas relacionadas com os papéis da equipe

1
Análise e Projeto de Sistemas

X

Arquitetura de Computadores

X

Arquitetura de Software

X

2

3

4

5

X

X

6

7

8

X

Construção de Sistemas de Gerência de Banco de Dados X
Desenho I e II
Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis

X

X

X

Direção de Arte

X

Edição Digital de Imagens

X

X

Empreendedorismo

X

Engenharia de Software

X

X

Estrutura de Dados

X

X

Fundamentos da Programação

X

X

Fundamentos de Banco de Dados

X

X

Gerência de Projetos e Software

X

X

História da Arte

X

História do Design

X

Inglês Instrumental I e II

X

X

Interface Humano-Computador

X X

X X

X

X

X X

X

Introdução à Programação para Design

X

Introdução ao Desenvolvimento de Jogos

X

Manutenção de Software

X

Modelagem Tridimensional

X

X X
X

X

Processo de Criação

X
X X

Processos de Software

X

Programação Orientada à Objetos

X

Qualidade de software

X

Verificação e Validação

X

X

Introdução a Processo e Requisito de Software

Requisitos de Software

X

X
X
X
X

4. Conclusão
Com base na entrevista e nos estudos feitos na área de desenvolvimento de jogos, foi
possı́vel montar uma lista de disciplinas existentes na UFC Campus Quixadá, voltada
aos principais papéis e subáreas do desenvolvimento de jogos. É possı́vel que a partir
deste documento as pessoas que queiram ingressar na UFC querendo desenvolver jogos
tenham uma ideia melhor de qual papel desejam seguir para ter uma melhor visão do que
precisarão ver.
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Abstract. This article describes a pre-processing done on geolocation data collected on GPS devices used by taxi drivers in their work routine. There are two
ways to do this. The first strategy is time-based and the other uses Weka-STMP,
a free tool with CB-SMoT algorithms and IB-SMoT algorithm for trajectory stop
detection.
Resumo. Este artigo descreve um pré-processamento feito em dados de
geolocalização coletados em aparelhos de GPS usados por taxistas em sua rotina de trabalho. Nele são apresentadas duas formas de efetuar esse procedimento. A primeira estrátegia é baseada no tempo e a outra usa a Weka-STMP,
uma ferramenta livre com algoritmos CB-SMoT e IB-SMoT, para detecção de
paradas em trajetórias.

1. Introdução
Hoje, graças a informatização, vemos um grande crescimento no uso de dispositivos mobile e smartphone. Segundo a União Internacional de Telecomunicações , ”a quantidade
de celulares no mundo passou de 7 bilhões em 2015”(Júnior, 2015). Junto a esses instrumentos, tornou-se comum o uso de ferramentas de localização como o Global Position
System (GPS). O GPS foi criado para fins militares e é um aparelho que recebe sinais
enviados por satélite e, a partir do tempo que demora para a chegada desses sinais, determina onde a pessoa ou aquele lugar que ela busca está. O seu uso gerou, e ainda gera,
uma quantidade enorme de dados que podem ser explorados em diversas áreas, como por
exemplo, gestão de tráfego, migração de animais, comportamentos humanos em lugares
públicos e etc. Em geral, os dados disponibilizados pelos aparelhos de GPS contém no
mı́nimo 4 atributos, seguindo a estrutura a seguir :
(id; data; hora; latitude; longitude)
Onde cada atributo representa respectivamente: id: O identificador do objeto em movimento, por exemplo, um taxista que leva um passageiro da rodoviária para o centro da
cidade; data e hora: A hora exata de quando foi coletado aquele dados; latitude: É o
ângulo entre o plano do equador à superfı́cie de referência; longitude: É a medida ao
longo do Equador, e representa a distância entre um ponto e o Meridiano de Greenwich.
Chamamos de Trajetória a uma sequência de n pontos de rastreamento de
GPS {p1 → . . . → pn } ordenada de maneira cronológica, onde cada ponto p =
(data, hora, latitude, longitude).
A análise dos dados de trajetórias é útil para descoberta de padrões, tais como:
padrões de locomoção através da descoberta de matrizes Origem/Destino e identificação

de regiões mais visitadas [Giannotti et al. 2009]. Entretanto, extrair informações desse
tipo de dado não é uma tarefa fácil, devido ao grande volume de dados e da complexidade
dos mesmos. Além disso, os dados de GPS podem não se referir a uma única viagem,
mesmo quando coletados em um único dia. Portanto, também faz-se necessária uma etapa
de pré-processamento para transformação dos dados em um formato adequado.
Este artigo apresenta uma etapa de pré-processamento aplicada em uma base de
dados de rastreamento de GPS usados por taxistas na cidade de Fortaleza e disponibilizados pela empresa TaxiSimples1 . Os dados foram coletados de forma que a cada segundo,
fosse capturado a posição do taxista por meio da latitude e da longitude junto a hora e
o dia. O objetivo desse procedimento é identificar viagens em trajetórias completas e,
posteriormente, a identificação de stops e moves por meio de uma extensão da ferramenta
Weka , denominada STMP.
O restante deste trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: A Seção 2
descreve um algortimo simples, proposto para segmentação de trajetórias. A Seção 3 fala
sobre o conceito de stops, destacando algoritmos já implementados para identificá-las e
como esse procedimento pode ser usado na mineração. A Seção 4 descreve a ferramenta
Weka e a extensão STMP. A última Seção fala sobre os resultados que obtivemos e como
se encontra o pré-processamento atualmente.

2. Segmentação de trajetórias
A primeira parte do pré-processamento foi feita pela aplicação de um algoritmo para segmentar trajetórias quando é identificado que o veı́culo envia o sinal de GPS em um mesmo
local durante um determinado perı́odo de tempo. O algoritmo recebe como parâmetro o
tempo que deve ser considerado para segmentação. Por exemplo, caso o veı́culo passe 10
minutos enviando dados com latitude e longitude iguais, ali é identificado um ponto de
parada.
O algoritmo foi implementado em Java e se conecta ao banco de dados por meio
do driver JDBC. Depois de trazer os dados a mémoria, o mesmo usa uma consulta que
retorna para cada latitude e longitude distintas no banco, a quantidade de vezes que cada
uma se repetiu. Após essa operação, o algortimo transforma esse número em segundos
e com para com o valor recebido no ı́nicio do processamento. Como teste, usamos a
trajetória de um taxista para exemplificar o resultado do algoritmo. Nela, encontramos 8
pontos de parada entre 13379 processados.
A Figura 1 mostra uma trajetória real do banco de dados de trajetórias de taxistas
usado neste trabalho. A trajetória representa todo o percurso de um dia de trabalho do
taxista. Já a figura 2 mostra as paradas encontradas no percurso do Taxista.

3. Identificação de Stops em trajetórias
O reconhecimento dessas paradas na trajetória de um objeto abre portas para a mineração
de dados em vários aspectos. A partir disso podemos usar técnicas de mineração de
dados para, por exemplo, descobrir os pontos turı́sticos mais visitados em um cidade,
pontos de maior intensidade de tráfego de veı́culos em uma determinada hora do dia
em uma cidade, matrizes de O/D, etc. A detecção desse tipo de stop não é um trabalho
1

http://taxisimples.com.br/

Figura 1. Trajetória de um taxista

Figura 2. Paradas da trajetória mostrada na figura 1

simples, levando em conta que o GPS tem uma taxa de erro e que vai de 15 a 100 metros
no raio da sua posição atual, um algoritmo baseado apenas em tempo não é tão eficaz.
Considerando uma rota fictı́cia, a figura 2 ilustra uma trajetória completa e a figura 3 a
mesma trajetória com paradas.

Figura 3. Trajétoria simples, sem semantica

A semântica explicada acima para identificação de rotas foi proposta por Spaccapietra et al, 2008 [Spaccapietra et al. 2008]. O STMP funciona com base em
dois algoritmos que implementam essa semântica. O primeiro foi apresentado em
[Alvares et al. 2007], o IB-SMoT. De maneira geral, essa técnica verifica para cada ponto
de uma trajetória T se o mesmo cruza com a geometria de um termo do tipo RC, que pode
ser por exemplo um raio que cubra uma certa área. Caso o resultado da comparação seja
sim, ele testa se a duração da interseção é pelo menos igual a um ∆T e o persiste como
um stop. Caso não, é identificado como um movimento.
O segundo algoritmo foi introduzido em [Palma et al. 2008] e é chamado de CB-

Figura 4. Trajétoria com semantica

SMoT (Clustering-Based Stops and Moves of Trajectories). O algoritmo trabalha identificando os pontos da trajetória em que a velocidade é menor e os marcando como interessantes para análise, usando um método de agrupamento espaço-temporal. Esses dois
algoritmos estão disponı́veis na ferramenta Weka-STMP, que será detalhada na próxima
seção.

4. Weka-STMP
Weka é uma ferramenta livre e open-source desenvolvida em Java e emitida pela GNU
General Public License2 . O Weka disponibiliza uma gama de algoritmos de aprendizagem
de máquina que podem ser usados na mineração de dados. Os dados podem ser acessados
diretamente do banco ou pelo upload de arquivos em determinadas extensões. Dentre as
possibilidade de uso dessa ferramenta estão pré-processamento de dados, classificação,
regressão, clustering, regras de associação, e visualização. Além disso, os responsáveis
pelo desenvolvimento mantém um canal no Youtube3 com vı́deos de aulas explicativas.
O STPM (Semantic Trajectories Preprocessing Module) é um módulo que está
totalmente integrado na ferramenta, a fim de acessar automaticamente o banco de dados e adicionar semântica para a trajetória de dados, fazendo dela uma extensão para
dados espaço-temporal. Ao conectar com o banco de dados, a interface de usuário dá
opções para manuseio de trajetórias e escolha de como serão dadas as saı́das, tendo duas
opções : direto para uma tabela no banco de dados ou em arquivos, sendo que devem
estar na extensão que o software aceite, por exemplo csv ou arff. Após essa fase, pode
ser feita a análise e aplicações de outros algoritmos por meio do Weka. As duas opções
de semânticas respeitam uma estrutura de saı́da estabelecida pela ferramenta, sendo ela
os stops. Esses dados podem ser salvos em arquivos ou numa tabela do banco de dados,
ambas com esse arcabouço :
STOP(Tid integer, Sid integer, SFTname varchar, SFid integer, startT timestamp,
endT timestamp)
Tid : o identificador da trajetória.
Sid : o identificador da parada.
SFTname : é o nome do tipo de de recurso espacial do banco.
SFid : identificação da instância onde parou.
starT : momento em que a parada começa.
endT : momento em que a parada termina.

5. Conclusão
O trabalho se encontra em processo de desenvolvimento. Neste momento, a extensão
Weka-STPM está em estudo, para que os algoritmos disponibilizados por esta ferramenta
2
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https://www.gnu.org/licenses
https://www.youtube.com/user/WekaMOOC

possam ser utilizados, tais algoritmos são mais sofisticados e comparam os pontos de
cada taxista de forma mais completa (levando em consideração também a taxa de erro
e a quantidade de pontos). Após aplicação dos algoritmos de detecção de stops, desejase aplicar aplicar técnicas de mineração nos dados pré-processados para identificação de
destinos populares.
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Abstract. The automatic identification of emotions in texts has grown in last
years, especially with the popularization on the Internet. This paper we show
an approach using Naı̈ve Bayes to identify emotions in texts written in Brazilian
portuguese. The corpus (dataset) used in this paper is composed by news extracted online newspapers. This news were subjected to a Naı̈ve Bayes classifier
getting an accuracy rate of 60%.
Resumo. Identificar automaticamente emoções em textos têm crescido bastante
nos últimos anos, principalmente com a popularização da internet. Este artigo
apresenta uma abordagem utilizando Naı̈ve Bayes para identificar emoções em
textos escritos em português do Brasil. O corpus (conjunto de dados) utilizado
neste trabalho é composto de manchetes de notı́cias retiradas de jornais onlines.
Estas foram submetidas a um classificador Naı̈ve Bayes, obtendo uma taxa de
acerto média de 60%

1. Introdução
As emoções costumam ser objeto no estudo do comportamento humano. No século XIX,
Darwin já realizava estudos para identificar emoções básicas do ser humano. Esse estudo
constituiu uma das primeiras fontes de informação sobre as emoções, no qual foi descrito
reações de medo, choro, dor, ansiedade, mau humor, surpresa, alegria, raiva, dentre outras. Com o crescimento da tecnologia e de acesso às informações, analisar tais emoções
atraiu o interesse de pesquisadores da área de Ciência da Computação, especialmente
os interessados no processamento de textos, recuperação da informação e na interação
humano-computador [MARTINAZZO 2010].
Essa popularização da Internet gera um grande volume de dados. Empresas e
organizações não conseguem acompanhar o que seus clientes estão falando, devido a
esse volume de informações que é gerado. No entanto, percebeu-se que ao analisar essas informações, as organizações poderiam ter a vantagem de conhecer as opiniões dos
usuários sobre seus produtos e serviços [Gomes 2013].
A análise de sentimento é uma área que busca identificar emoções em bases textuais de forma automática, que tem atraı́do pesquisadores da área de Ciência
da Computação, pois sabe-se que, além de informação, textos podem conter também
opiniões e teores emocionais [Alm et al. 2005]. Uma das aplicações possı́veis para essa
finalidade de pesquisa está em sistemas de avaliação de produtos ou serviços. Dessa
forma, a análise de sentimento de tais revisões pode auxiliar o sistema a recomendar ou

não, determinado produto a uma pessoa que busque informações sobre o mesmo, baseado
nas avaliações e nas opiniões de outros usuários [MARTINAZZO 2010].
Este trabalho propõe a implementação de um método baseado em aprendizado de
máquina, o classificador Naı̈ve Bayes, para identificar emoções em manchetes de notı́cias
e classificá-las em uma das seis emoções básicas: alegria, tristeza, medo, surpresa, desgosto e raiva.

2. O método
O Naı̈ve Bayes é um classificador de aprendizado de máquina baseado em um aprendizado
supervisionado. Nestes classificadores é necessário um conhecimento prévio sobre os
dados, em que este conhecimento é usado para classificar tais dados. Resumidamente, o
Naı̈ve Bayes tem duas fases: uma para adquirir conhecimento sobre os dados chamada de
treinamento e outra para realizar a classificação dos dados chamada de teste, em que na
fase de teste o classificador analisará as notı́cias com base no aprendizado adquirido na
fase de treinamento.
Para que as notı́cias do corpus sejam submetidas aos classificadores é necessário
fazer um pré-processamento dos dados. Palavras que geralmente estão presentes na maioria dos textos não apresentam teores emocionais (por exemplo, ‘‘que”,“de”, “em”, “teu”,
“aqueles”) e não são relevantes para serem enviadas para o classificador analisá-las. Estas
são chamadas de stop words. Assim, faz-se necessário um pré-processamento dos textos
para remover o que é irrelevante para submeter ao classificador. Tal pré-processamento
constitui em remover caracteres especiais, stop words e aplicar técnicas de stemmer para
reduzir as palavras ao seu radical. A representação do texto após este pré-processamento
é conhecida como bag-of-words.
Após o pré-processamento é possı́vel submeter as notı́cias para o classificador
Naı̈ve Bayes realizar a classificação. Por sua vez, o Naı̈ve Bayes calcula a probabilidade
do texto pertencer a cada classe, com base na distribuição das palavras no documento,
porém a posição das palavras no texto é ignorada. Utiliza-se o teorema de Bayes para
saber a probabilidade de uma palavra pertencer a determinada classe [Medhat et al. 2014].
No escopo do trabalho uma classe representa uma emoção.
O teorema de Bayes permite obter a probabilidade de que um dos eventos Ei
ocorra, dado que o evento F ocorreu. Supondo que, os eventos Ei são mutuamente exclusivos e que F é um evento qualquer, o teorema de Bayes é dado por (1):
P (Ei |F ) =

P (Ei ) · P (F |Ei )
P (F )

(1)

Em que P (Ei ) é a probabilidade a priori dos eventos Ei ocorrerem, P (F ) é a probabilidade a priori do evento F ocorrer e P (F |Ei ) é a probabilidade do evento F ocorrer dado
que Ei ocorreu.
Na fase de treinamento do classificador Naı̈ve Bayes calcula-se a probabilidade
P (F |Ei ) para cada classe, ou seja, é calculado a probabilidade de um atributo (palavra)
pertencer a uma classe (emoção). Assumindo que um texto é composto por um conjunto
de palavras, a fase de classificação calcula qual classe tem maior probabilidade de ter

gerado aquele texto. Nesta fase, será submetido ao classificador textos que já estão rotulados, ou seja, o classificador saberá a qual emoção é aquele texto. Assim, todas as
palavras presentes no texto serão armazenadas na lista referente a sua emoção. Dessa
forma, ao final da fase de treinamento, têm-se um conjunto de palavras para cada uma das
emoções básicas.
Na fase de classificação, aplica-se a regra de Bayes para calcular a probabilidade
de um texto pertencer a uma dada classe. Então, o classificador é definido por (2):

classif icar(w1 , w2 , ..., wn ) = argmaxP (cj )

xn
Y

P (wi |cj )

(2)

x1

em que wi é a palavra da posição i do texto xi , xi ∈ X tal que X é o conjunto de textos
de treinamento, cj ∈ C tal que C é o conjunto de emoções e argmax retornará a classe cj
que obter o maior valor.
Segundo a Equação 2 para implementar o classificador, precisamos calcular essas
probabilidades condicionais para cada palavra e classe, P (wi |cj ), e multiplicar pela probabilidade a priori da classe cj , P (cj ). A classe que obtiver o maior valor será retornado
pelo classificador.
O primeiro passo é a partir do conjunto de treinamento, contar o número de
ocorrências de uma palavra wi aparecer nos textos de uma classe cj e dividir pelas
ocorrências da classe cj . Isso é representado matematicamente por (3):
P (wi |cj ) =

cont(wi , cj )
cont(cj )

(3)

em que cont(wi , cj ) é o número de ocorrências da palavra wi na classe cj e cont(cj ) é as
ocorrências da classe cj .
Em seguida, a probabilidade a priori da classe cj é calculado por (4):
P (cj ) =

textocont(cj )
N

(4)

onde textocont(cj ) é o número de ocorrências de textos rotulados com a classe cj e N é
o número de textos presente no conjunto de treinamento.
Na metodologia descrita há um pequeno problema proveniente do conjunto de
treinamento. Ao submeter um novo texto ao classificador, se este texto contiver alguma
palavra que não foi processada na fase de treinamento, a probabilidade da ocorrência
dela em determinada classe seria 0, P (wi |cj ) = 0, consequentemente, o classificador
retornaria probabilidade 0 para essa classe. Entretanto, só porque uma palavra não ocorreu
durante o treinamento, não significa que ela nunca ocorrerá na fase de teste. Para evitar
tal problema, é utilizado a suavização de Laplace, que consiste em adicionar 1 para cada
contagem nula. A fórmula para calcular P (wi |cj ) após a suavização é dada por (5):
cont(wi , cj ) + 1
cont(wi , cj ) + 1
=P
P (wi |cj ) = P
(cont(v, cj ) + 1)
cont(cj ) + |V |

(5)

onde V é o conjunto de palavras presentes no conjunto de treino e |V | é a cardinalidade
de V .

3. Resultados
Para avaliar a acurácia do classificador, foram realizados diversos experimentos com 1750
textos previamente rotulados, no qual têm-se 250 textos rotulados com cada uma das 6
emoções básicas e 250 textos rotulados como neutros, ou seja, que não há predominância
de nenhuma emoção. Um experimento consiste em dividir o corpus em dois subconjuntos,
um subconjunto para treinamento e outro para teste, e submeter o conjunto de teste ao
classificador para ele avaliar de acordo com o aprendizado adquirido pelo conjunto de
treinamento.
No intuito de comparar os resultados obtidos com o trabalho de Dosciatti e Ferreira (2013), foram escolhidas 1540 notı́cias para treinamento e 210 notı́cias para teste.
Dosciatti e Ferreira identificam as notı́cias em uma das emoções básicas utilizando SVM
com configuração multiclasse, obtendo uma acurácia média de 61% ao identificar tais
emoções básicas. A acurácia do classificador é dada por:
CC
QN

(6)

em que CC é o conjunto de notı́cias classificadas corretamente e QN é a quantidade de
notı́cias presente no conjunto de teste.
Com o mesmo conjunto de dados, nosso classificador Naı̈ve Bayes obteve uma
acurácia média de 60%. A Figura 1 mostra um gráfico da média de acurácia obtida do
classificador pela quantidade de experimentos realizados. 1

Figura 1. Acurácia média obtida pelo classificador Naı̈ve Bayes
1

Vale ressaltar que em cada experimento os conjuntos de treinamento e teste são gerados de forma
aleatória sempre com a mesma proporção.

Podemos visualizar na Figura 1 que a partir da iteração 105 a média da acurácia
varia pouco e que a acurácia do classificador está convergindo para 60%. A condição de
parada do algoritmo de classificação é dada pelo algoritmo a seguir:
Algorithm 1 Condição de parada
1: função PARADA(mediaAtual, mediaAnterior)
2:
se mediaAtual − mediaAnterior < 0, 001% então
3:
Pare
4:
senão
5:
Vá para próxima iteração
6:
fim se
7: fim função
Onde os parâmetros mediaAtual e mediaAnterior representam a média da acurácia
da iteração atual e a média da acurácia da iteração anterior, respectivamente. De acordo
com essa condição de parada, o classificador realizou 123 iterações para encontrar uma
acurácia média de 60%.

4. Conclusão e considerações finais
Este trabalho apresenta uma abordagem utilizando Naı̈ve Bayes para identificar as seis
emoções básicas em textos escritos em português do Brasil. Os resultados encontrados
neste trabalho foram semelhante aos resultados encontrados no trabalho de Dosciatti e
Ferreira (2013), ambos obtendo acurácia em torno de 60%.
Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar um estudo sobre selection feature,
com o intuito de definir a melhor técnica para extrair os atributos, e disponibilizar uma
ferramenta para incrementar o corpus atual com algumas notı́cias mais atuais, visto que,
o corpus atual contém notı́cias até o ano de 2013.
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Abstract. Sentiment analysis is the field of study that examines opinions described in textual form. It is increasingly common to share opinions in social
networks, blogs, etc. In this work we present some techniques for polarity classification of comments. We also present an analisys of the use of SentiWordNet
lexicon feature translated automatically into Portuguese.
Resumo. Análise de Sentimento é o campo de estudo que analisa opiniões descritas de forma textual. É cada vez mais comum o compartilhamento de opiniões
em redes sociais, blogs e etc. Nesse trabalho é apresentado algumas técnicas
para a classificação de polaridade (positivo e negativo) em comentários. E
ainda uma avaliação do recurso léxico SentiWordNet que foi traduzido de forma
automática para o português.

1. Introdução
Com a popularização das redes sociais, blogs e portais de opiniões, é cada vez mais comum que usuários possam enviar e compartilhar mensagens que expressam sentimentos. Junto com o crescimento dessas ferramentas, também tem crescido a atenção dada
à extração de informações em mensagens que expressam opiniões. Milhões de mensagens escritas em vários idiomas são enviadas todos os dias, mensagens essas que contêm
informações úteis e que poderiam ser usadas para muito mais do que apenas comunicação.
Extrair informações dessas mensagens através de um processo automático pode ser muito
útil [Duarte 2013].
O campo de estudo que analisa as opiniões e sentimentos das pessoas em textos
chama-se análise de sentimento [Medhat et al. 2014]. O interesse da indústria e da academia neste campo de estudo é, em parte, devido ao seu potencial de aplicações, tais como
marketing, relações públicas e campanhas polı́ticas [Freitas and Vieira 2015].
Freitas e Vieira [2015] afirmam que pesquisas na área de análise de sentimentos
frequentemente são aplicadas a textos em inglês e que outras lı́nguas são menos exploradas. No Brasil, pesquisas nesta área ainda estão em fase inicial. No entanto, o Brasil é
o quinto paı́s com o maior número de usuários na Internet [Mundial 2016], o que motiva
diretamente o estudo de análise de sentimentos em textos escritos em português.
Na literatura exitem muitas abordagens para análise de sentimento em textos.
Umas das técnicas mais usadas é a classificação semântica, que faz uso de recursos
léxicos. Esses léxicos são os principais recursos linguı́sticos empregados na tarefa de

análise de sentimento. Eles servem como um dicionário de polaridade que é consultado no processo de atribuição de polaridade (positivo e negativo) aos textos. Segundo
[Freitas and Vieira 2015], temos atualmente apenas quatro léxicos escritos para a lı́ngua
portuguesa: OpLexicon, SentiLex, Brazilian Portuguese Linguistic Inquiry and Word
Count (LIWC) e Onto.PT.
Nesse trabalho, será explorado a construção de classificadores semântico para realizar análise de sentimentos de comentários escritos em português coletados do site TripAdvisor1 . A análise de sentimentos classificará os comentários em duas classes: positivo ou negativo, de acordo com o sentimento expresso no texto. Os classificadores foram
construı́dos usando o recurso léxico SentiWordNet, uma ferramenta que atribui uma nota
para o grau de positividade, negatividade e objetividade das palavras.
O SentiWordNet está disponı́vel apenas em inglês, por isso, neste trabalho, esse
recurso é traduzido para o português de forma automática. Existem recursos léxicos já
disponı́veis em português, porém o SentiWordNet contém um maior número de palavras,
além de ser um recurso muito usado em trabalhos de classificação de sentimentos.
O restante do trabalho está organizado como segue: Na Seção 2 apresentamos o
SentiWordNet e como foi realizado sua tradução. Na Seção 3 apresentamos as técnicas
de classificação utilizadas. Na Seção 4 apresentamos a implementação e resultados. Por
fim, na Seção 5 apresentamos as conclusões e trabalhos futuros.

2. SentiWordNet
O SentiWordNet é um recurso léxico escrito em inglês para a mineração de opiniões
[Pang and Lee 2008]. Esse recurso léxico possui 117.374 entradas vindas de anotações
automáticas de todos os synsets do WordNet 3.0. Um synsets no WordNet representa
um conjunto de palavras que são sinônimos entre si e um comentário que as descreve
[Cavalcanti et al. 2012]. Cada synset presente no SentiWordNet está associado a três
pontuações numéricas Obj(s), Pos(s) e Neg(s), que descrevem o quão objetivo, positivo e
negativo são os termos contidos no synset. Cada uma das três pontuações varia entre 0.0
e 1.0 e a sua soma total vale 1.0 para cada synset.
Para realizar uma análise em comentários escritos em português do Brasil, precisarı́amos usar um recurso léxico em português, porém tais recursos ainda são limitados
se comparados com os recursos disponı́veis na lı́ngua inglesa. Por isso nesse trabalho o
SentiWordNet foi traduzido de forma automática. Usando a linguagem Python, foi construı́do um script para realizar a tradução do recurso. Esse script, realiza para cada palavra
presente no SentiWordNet um requisição para o serviço de tradução do Google, então
esse serviço, reponde a requisição com um Json que contém a palavra traduzida. Com
isso foi possı́vel traduzir todos os 117.000 synsets para o português.

3. Classificadores de polaridade
A polaridade dos comentários é atribuı́da usando a combinando dos valores presentes
no SentiWordNet traduzido com as seguintes regras de classificação. O método base
(baseline) foi proposto em [Freitas and Vieira 2015] e o método de soma das pontuações
dos termos (term score summation) foi proposto em [Hamouda and Rohaim 2011].
1
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• Método base (baseline): os substantivos são identificados e para cada um deles
notas de positividade e negatividade são atribuı́das. Essa atribuição é feita com a
soma das notas dos adjetivos que estão três posições antes e três posições depois
do substantivo. Para atribuir uma polaridade ao texto inteiro, é preciso somar
todas notas dos substantivos: se o valor de positividade for maior que valor de
negatividade o texto é classificado como “positivo”, e “negativo” caso contrário.
• Método de soma das pontuações dos termos (term score summation): é feito
o somatório das notas de positividade e negatividade de todos os termos encontrados no comentário. Então o sentimento do comentário é terminado com base
no maior valor dos somatórios. Se o valor de positividade for maior que valor de
negatividade o texto é classificado como “positivo”, e “negativo” caso contrário.

4. Implementação e resultados
Os métodos de avaliação descritos na Seção anterior foram implementados usando a linguagem Python com o auxilio da biblioteca de processamento de linguagem natural, The
Natural Language Toolkit (NLTK). A construção dos classificadores de polaridade segue
os passos descritos na Figura 1.

Figura 1. Classificação de polaridade

Os dois primeiros passos descrevem o processamento linguı́stico dos comentário.
A classificação gramatical e simplificação dos termos é feita usando a ferramenta TreeTagger, nessa etapa as palavra são simplificadas, os verbos são levados aos seus radicais,
adjetivos sem contrações e plurais são retirados. A separação das sentenças é realizada
com base nas regras de pontuação do texto com ajuda das funções do NLTK.
Os últimos passos descrevem o funcionamento da classificação. A interpretação
do SentiWordNet traduzido é feita com aplicação das palavras presentes nos comentários ao SentiWordNet traduzido, assim notas de positividade e negatividade serão
atribuı́das às palavras.
E no passo de aplicação das regras de classificação e regras negação, os
comentários serão devidamente classificados, usando as regras de classificação com
aplicação das regras de negação. Valores de positividade e negatividade dos termos serão
invertidos se palavras como “não”, “nunca”, “ninguém”, “nada” e etc aparecerem no
texto.
Para realizar os experimentos foi usado um corpus que contém 194 comentários todos rotulados, retirados do Tripadvisor, esse corpus foi construı́do em
[Freitas and Vieira 2015]. Esse foi o dataset usado nas avaliações. As configurações
seguintes mostram como os classificadores foram organizados para o experimento:
• Configuração 1: essa configuração usa a técnica do método base e o SentiWordNet
traduzido.

• Configuração 2: essa configuração usa a técnica do método base e o SentiLex
• Configuração 3: essa configuração usa a técnica de soma das pontuações dos termos e o SentiWordNet traduzido.
• Configuração 4: essa configuração usa a técnica de soma das pontuações dos termos e o SentiLex.
• Configuração 5: essa configuração usa a técnica do método base implementada
em [Freitas and Vieira 2015] e o SentiLex.
A Tabela 1 mostra o valor de f-measure obtido com avaliação das configurações
descritas. A avaliação divide os comentários que falam de quartos, localização, atendimento, limpeza e custo-benefı́cio. Com o uso do SentiWordNet traduzido foi possı́vel
obter resultados próximos os resultados obitidos com aplicação do SentiLex, um recurso
léxico em português.

Tabela 1. Avaliação das configurações

Caracteristicas

#1
Pos
Neg
Quarto
0.74
0.59
Localização
0.83 0.55
Atendimento
0.88
0.47
Limpeza
0.90
0.85
Custo-beneficio 0.50
0.50
Média
0.770 0.592
0.681

#2
Pos
Neg
0.75 0.59
0.81 0.55
0.92 0.66
0.90 0.85
0.80 0.66
0.836 0.662
0.749

#3
Pos
Neg
0.78 0.66
0.82 0.59
0.88 0.52
0.66 0.66
0.50 0.50
0.728 0.586
0.657

#4
Pos
Neg
0.77 0.60
0.80 0.46
0.92 0.66
0.66 0.66
0.50 0.50
0.730 0.576
0.653

É possı́vel notar algumas pequenas melhorias com o uso do SentiWordNet traduzido. Na configuração #1 que usa o recurso léxico traduzido, foi obtido 0.83 de fmeasure da classe positiva na avaliação dos comentários que faltam de localização, e
na configuração #2 foi obtido 0.81 de f-measure para as mesmo comentários. Também
é possı́vel observar outras melhorias mais significativa. Com a configuração #3 foi
obtido 0.59 de f-measure da classe negativa na avaliação dos comentários que faltam de localização, e na configuração #4 foi obtido 0.46. Em algumas avaliações,
as configurações que usam o recurso léxico já em português foram melhores. A
maior diferença aconteceu na avaliação dos comentários que falaram de atendimento,
a configuração #1 obteve 0.47 de f-measure da classe negativa e a configuração #2 obteve
0.66 de f-measure na mesma classe. É possı́vel que essas diferenças ocorram por conta
dos erros de tradução que ocorem na tradução automática do SentiWordNet.
A Tabela 2 mostra os resultados das configurações #1 e #5, os resultados da
configuração #5 são obtidos e apresentados em [Freitas and Vieira 2015] usando o mesmo
corpus de comentários. A configuração #1 mostra melhores resultados em quase todas as
avaliações, devido o uso do SentiWordNet traduzido e algumas pequenas diferença na
implementação do método base. A identificação de substantivos é um exemplo dessas
diferenças, a configuração #5 faz o uso de ferramentas como o TreeTagger e Domain
Ontology nessa epata, enquanto a configuração #1 usa apenas o TreeTagger.

Tabela 2. Comparação de resultados

Caracterı́sticas

#1

Pos
Neg
Quarto
0.74 0.59
Localização
0.83 0.55
Atendimento
0.88 0.47
Limpeza
0.90 0.85
Custo-beneficio 0.50 0.50
Média
0.770 0.592
0.681

#5
Pos
Neg
0.57 0.44
0.77 0.31
0.90 0.36
0.80 0.67
0.00 0.00
0.608 0.356
0.482

5. Conclusões e trabalhos futuros
Nos experimentos realizados nesse trabalho, os classificadores que usam o SentiWordNet
traduzido apresentam resultados próximos e alguns em casos até melhores que os classificadores que usam o recurso léxicos em português. O SentiWordNet traduzido apresenta resultados satisfatórios mesmo com os erros de tradução cometidos pelo tradutor
automático. É possı́vel investir em traduções automáticas mais elaboradas para aplicar
em recursos léxicos disponı́veis em outras lı́nguas. Esse trabalho disponibiliza a tradução
automática do SentiWordNet para ser usado em outros trabalhos de análise de sentimentos.
Para os trabalhos futuros será revista a tradução de SentiWordNet de forma que
seja possı́vel melhorar a tradução. Também estudaremos a possibilidade de traduzir outros
recursos léxicos disponı́veis apenas em idiomas estrangeiros.
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Abstract. The daily changes given by the technological advance show
the possibilities of using these resources in the educational scope. This paper
aims at discussing the developing process of graphical interfaces on
technological devices for the Robotics in schools’ project, analyzing how they
dialogue with the user, and trying to understand the potential difficulties with
respect to its applicability and usability. The relevance of this work is to
present possibilities for developing graphical interfaces that satisfy the needs
expressed by the target audience. The knowledge of such premises becomes
fundamental to creating and modeling the elements of graphical interface.
Resumo. As mudanças cotidianas provenientes do avanço tecnológico
mostram as possibilidades de uso desses recursos no âmbito educacional.
Esse artigo tem como objetivo discutir o processo de desenvolvimento das
interfaces gráficas para os dispositivos tecnológicos adotados no projeto
Robótica nas escolas, analisando como elas dialogam com o usuário, e
buscando compreender as potenciais dificuldades no que tange à sua
aplicabilidade e usabilidade. A relevância desse trabalho consiste em
apresentar possibilidades para o desenvolvimento de interfaces gráficas que
satisfaçam às necessidades apresentadas pelo público-alvo. O conhecimento
dessas premissas torna-se fundamental para a constituição e modelagem dos
elementos da interface gráfica.

1. Introdução
A tecnologia assume na atualidade uma função de transformação da sociedade,
guiando atividades em diversos setores. O domínio dessas ferramentas tecnológicas traz
uma multiplicidade de debates a respeito de como esses dispositivos eletrônicos serão
apresentados ao público e sua utilização facilitada para todo e qualquer pessoa.
Numa junção entre tecnologia e educação, o projeto de robótica nas escolas de
ensino fundamental de Quixadá apresenta uma multiplicidade de atribuições e âmbitos
de aprendizado aos quais a tecnologia está fortemente atrelada.
Segundo Moran (1981, apud BARBOSA E SILVA, 2010, p.25) a interface de
um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com o qual o usuário
mantém contato físico (seja esse contato motor ou perceptivo) ou conceitual durante a
interação. Desse modo, o desenvolvimento da interface gráfica é posto como um meio
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de esclarecimento visual, perante as funcionalidades para utilização dos dispositivos
tecnológicos. Buscando uma explanação sobre as dificuldades que podem ser
apresentadas no que se destina à percepção e utilização pelo usuário, a interface gráfica
assume a função de facilitar a utilização da plataforma robótica pelo usuário, tendo em
vista o objetivo o qual software se propõe a alcançar (Barbosa e Silva, 2010).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho consiste na apresentação do processo de
desenvolvimento das interfaces gráficas nos dispositivos tecnológicos para o projeto
Robótica nas escolas, a ser desenvolvido nas escolas de ensino fundamental de Quixadá
em parceria com a prefeitura municipal. Analisando assim, como tais interfaces
dialogam com o usuário e buscando ainda compreender as dificuldades que possam ser
trazidas no que diz respeito à sua aplicabilidade.
Neste trabalho, nosso público-alvo é constituído pelos alunos das escolas
municipais, supostamente com idades entre 10 a 14 anos. A formação proporcionada a
esse público-alvo, através desse projeto, deve compreender tanto a introdução à robótica
como também aos fundamentos de programação. Uma breve apresentação do projeto
robótica nas escolas de ensino fundamental de Quixadá é feita na seção 2. Na seção 3 há
a explanação sobre a modelagem das interfaces gráficas. Por fim, na seção 4, são
apresentadas as colocações finais sobre trabalho.

2. Sobre o projeto Robótica nas Escolas de Ensino Fundamental de Quixadá
Constituindo-se a partir da união entre tecnologia e educação, o projeto Robótica
nas escolas de ensino fundamental de Quixadá busca introduzir conhecimentos
fundamentais de programação por meio da temática da robótica. O projeto é constituído
de várias frentes de trabalho, indo desde o estabelecimento das conexões eletrônicas e
mecânicas de um braço robótico e uma placa microcontrolada até a criação de
aplicativos que estabelecem o controle e comunicação entre ambos. Este artigo diz
respeito à frente de trabalho que trata de questões relacionadas à efetividade das
interfaces gráficas de controle do braço, considerando o tablet como principal
dispositivo tecnológico. Esse tablet junto com o aplicativo funcionam como meio de
interação entre o usuário (aluno da escola fundamental) e o braço robótico.
A metodologia adotada parte da pesquisa bibliográfica, na medida de buscar o
suporte teórico necessário e imprescindível para a fundamentação do projeto.
Utilizaram-se as contribuições e estudos no campo da linguagem de interfaces já
existentes, bem como as pesquisas que abordavam sobre as características e
particularidades do desenvolvimento cognitivo do público-alvo do projeto; assim
recorremos aos estudos, de Fabossi (2014) e Silva (2012), dentre outros.

2.1. Perfil dos usuários
Considerando o público-alvo a ser alcançado, fez-se necessário um estudo a
respeito de suas peculiaridades para proceder à criação da interface gráfica para
estudantes com idades entre 10 a 14 anos, de modo a proporcionar uma melhor
experiência a esses usuários sobre as o uso da plataforma robótica microcontrolada.
De acordo com Cavicchia (2010), entre as características que mais se
destacaram na pesquisa sobre a orientação de meios que trabalham o desenvolvimento
cognitivo da criança estão a definição de formas na construção de um diálogo, a

utilização de sons repetitivos ou músicas, bem como a interação com outras crianças. A
compreensão dessas peculiaridades de aprendizado do público-alvo é fundamental à
construção da interface gráfica. Ainda segundo Cavicchia (2010), o indivíduo dessa
faixa etária consegue abstrair as ideias propostas, pensando logicamente nos problemas
a eles apresentados. A partir dos conhecimentos acerca do desenvolvimento cognitivo
dos usuários, a interface deve buscar em sua composição fazer uso de uma linguagem
mais precisa e objetiva sobre a utilização da interface e as funções relativas ao software.

3. Modelagem das interfaces gráficas
A produção de uma interface gráfica para este projeto pode carregar consigo
dificuldades de compreensão ou utilização para alunos ainda não familiarizados com
dispositivos tecnológicos. Essa falta de experiência prévia conduz a formulação da
interface para um nível de elementos mais básicos, voltados à utilização de formas
simples e a uma maneira de usabilidade mais direta.
Com o objetivo de facilitar o entendimento e compreensão da sua usabilidade, a
interface gráfica proposta contempla dois modos de uso. No primeiro modo, o usuário
utiliza uma interface de botões, mais simples e acessível, enquanto que no segundo
modo, dispõe-se de uma interface mais avançada, em que o usuário tem de programar as
tarefas por meio do encaixe de blocos. Para sanar dúvidas e melhorar a compreensão
sobre usabilidade das interfaces, deve haver instruções sobre a funcionalidade e
utilização dos elementos.
Visto que o projeto é direcionado ao âmbito educacional, a utilização de cores é
um meio de trabalhar o estimulo visual do usuário para determinada ação. A percepção
visual pode estimular o desempenho no que diz respeito ao aprendizado. Dado que o
público-alvo do projeto são crianças, é relevante que as cores possam cumprir esse papel
de instigar indiretamente o usuário (Gelles, 2012), (Pedrosa, 2002).
As formas utilizadas para a constituição dos elementos das interfaces são
básicas, tais como círculos, triângulos e quadrados, que podem ser mais facilmente
associadas a cada função. A tipografia utilizada é também ponto-chave na constituição
da interface, visto que, para o público-alvo do projeto, a leitura é algo importante para
que se possa compreender as funções e indicações presentes nas instruções (Reategui,
2007).
As imagens dispostas nas Figuras 1, 2 e 3 referem-se a projeções das interfaces gráficas
propostas. A Figura 1 traz a primeira interface gráfica, no qual o usuário pode
estabelecer a comunicação e conexão lógica entre o tablet e o braço robótico e iniciar a
aplicação. Na Figura 2 é apresentada a segunda interface gráfica, em que o usuário
estabelece comando por meio de botões. Por fim, na Figura 3, é representada a terceira
interface gráfica, pela qual o usuário envia comandos ao braço robótico por meio de
blocos com ações específicas. Esta opção de programação pelo usuário é baseada na
linguagem de programação Scratch, o qual se trate de um projeto vinculado ao MIT
(Massachusetts Institute of Technology) (informações a respeito do Scratch podem ser
acessadas por meio do endereço eletrônico https://scratch.mit.edu/).

Figura 1. Interface gráfica principal do software.

Figura 2. Interface gráfica de comandos por botões

Figura 3. Interface gráfica de comandos por blocos.

4. Conclusão
Nesse artigo discutiu-se o desenvolvimento de interfaces gráficas para
dispositivos tecnológicos adotados no âmbito do projeto Robótica nas Escolas. Diante
das análises e pontos abordados, é perceptível que a interface gráfica é elemento
protagonista com relação à usabilidade do software, exercendo o papel de mediadora
entre o usuário e o braço robótico. Os dois modos de uso desenvolvidos para o projeto,
tornam-se a identidade visual do software, objetivando criar um meio inicial de inserção
do usuário no ambiente digital interativo. As interfaces gráficas desenvolvidas buscam
simplificar e facilitar a utilização do braço robótico, abordando a programação em níveis
básicos de entendimento.

Espera-se que as interfaces gráficas desenvolvidas atinjam a sua principal
finalidade de ser facilitadora na constituição do entendimento do usuário aos objetivos
dispostos do software, despertando interesse no usuário sobre os conhecimentos de
programação.
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Resumo. Este artigo tem como objetivo fazer uma introdução ao paradigma de programação
funcional e programação paralela na linguagem de programação erlang. Será apresentado
alguns resultados encontrado ao longo de alguns testes feito com a implementação do
algoritmo fibonacci de forma normal e paralela.
Abstract. This article has the objective of making an introduction to functional programming
paradigm and parallel programming in Erlang programming language. It will be presented
some results found along some tests done with the implementation of fibonacci algorithm
normal and parallel.

1. Programação Funcional
A programação funcional é um paradigma de programação voltada para a avaliação e
resolução de funções matemáticas. Essas funções podem conter parâmetros ou não e possuem
um valor de retorno. Uma linguagem puramente funcional não depende de atribuições de
variáveis. A base das linguagens de programação funcional é a recursão, a grande maioria dos
problemas propostos são resolvidos usando recursão [5]. Recursão é um termo usado de
maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar
ao que já fora mostrado. Uma linguagem funcional em geral tem seu código-fonte bem
compacto comparado com uma linguagem imperativa e o que torna o código bem legível,
porém, para quem não conhece a paradigma funcional ainda ou quem ainda está começando,
o código pode parecer bem difícil de entender [2].

2. Iniciando com a programação funcional no Erlang
Muitas linguagens de programação conhecidas usam o ponto e vírgula para indicar o fim de
uma instrução, como é o caso de C/C++, porém, no erlang é utilizado apenas o ponto. As
instruções do shell a seguir mostra um exemplo de duas instruções.
1> 10.
10
2> 10+10.
20.

2.2. Criando o primeiro programa em erlang
Os arquivos com os códigos fontes do erlang são salvos com a extensão “.erl”. Segue o
código-fonte para o nosso primeiro “Hello world”:
-module (helloWorld).
-export ([hello/0]).
hello () ->
io:fwrite (“Hello World!!”).
No erlang, deve-se definir um módulo, que é um conjunto de funções. O nome do módulo
deve ser o nome do arquivo em que está sendo escrito, no nosso caso, o arquivo está com o
nome “helloWorld.erl”. Em export deve conter os nomes das funções pertencentes ao módulo
seguidos pelo número de parâmetros que a função recebe, por exemplo, “hello/0” indica que
o módulo helloWorld tem uma função chamada hello e ela não tem nenhum parâmetro [4].
Para executar o programa pelo o shell, escreva “erl” no diretório em que o arquivo foi salvo,
logo depois siga os seguintes comandos:
1> c (helloWorld).
{ok, artigo}
2> helloWorld:hello().
Hello World!!

2.2. Sequência de Fibonacci
A sequência de fibonacci é uma sequência de números inteiros começando por 0 e 1, sendo
que cada termo subsequente é a soma dos dois termos anteriores.
-module (fibonacci).
-export ([fib/1]).
fib (0) ->
0;
fib (1) ->
1;
fib (N) ->
fib(N-1) + fib(N-2).
Em toda recursão é preciso ter um caso base para a parada da recursão. No erlang quando se
quer definir uma entrada específica com uma saída específica se coloca uma constante e o
que se quer fazer se caso receba essa constante como entrada, por exemplo, quando a função
fib receber a constante 1, entrará na parte do código “fib(1)”, onde irá retornar o valor 1 como
resposta. Quando a função fib receber um valor diferente de 0 e 1, ele entrará na parte do
“fib(N)”, onde N é definido como uma variável qualquer. Toda variável em erlang deve ser
escrita com a primeira letra maiúscula [4].

3. Introdução a programação paralela
A implementação anterior do fibonacci usa apenas um processo para resolver problema e
consequentemente usa apenas um core do processador. Porém, o erlang tem funções nativas
para o uso de vários processos para resolver o problema de maneira paralela, assim,
possibilitando usar mais de um core para resolver o mesmo problema.

3.1. Função spawn
A função spawn é uma função nativa do erlang responsável por criar um outro processo para
realizar uma tarefa. A função spawn recebe 3 argumentos como parâmetro, o module, a
função e a lista de argumentos da função recebida [3].
3.2. Criando Processos ilimitados na função fibonacci
A função fibonacci pode ser implementada de maneira que tenha ilimitados processos
concorrentes trabalhando para resolver o problema [1].

A função “self()” retorna o ID do processo que está chamando ela e o operador “!” indica
chamada, por exemplo, no código anterior a variável “Self” chama a função “fib” com
parâmetro N-1.
Essa não é uma boa implementação pois o número de processos criados é muito grande e isso
acaba prejudicando o rendimento. O número total de processos criados pela função é próximo
a 2”.
3.3. Criando dois processos na função fibonacci
Uma forma de resolver o problema de processos ilimitados é deixando um número constante
de processos criados para resolver o problema.

Dessa forma, apenas dois processos concorrentes serão criados.

4. Tempo de execução
Então, qual a forma mais eficiente de implementar a função de fibonacci? Com apenas um
processo? Com dois? Com N? Iremos analisar cada forma apresenta neste artigo.
4.1 Com N processos
Como o número de processos dessa implementação é muito grande, provavelmente o número
de CPU’s disponíveis será menor, assim será um pseudo-paralelo e ainda terá atraso no
tempo final por precisar ter troca de contexto entre os processos que já foram executados e os
que estão na fila. Por tanto, essa não é uma boa escolha de implementação. Para uma entrada
de tamanho 25, o tempo gasto na execução foi 0,310s, já para uma entrada de 30 ou superior,
não foi possível a execução, pois o número de processos criados é muito grande para a
máquina que está executando.

4.2. Com dois processos
Caso o computador em que o algoritmo esteja sendo executado tenha mais de uma CPU, para
evitar o problema citado anteriormente, o tempo de execução será mais baixo que o tempo de
execução do algoritmo com um único processo, aproximadamente duas vezes mais rápido. O
mesmo valeria para qualquer número constante processos. Para entradas de tamanho 25, 30,
35, 40 e 45, o tempo gasto na execução foi respectivamente, 0,003s, 0.028s, 0.225s, 2.463s e
29.500s

4.3. Com um único processo.
Como essa implementação usa um único processo, será mais lenta que a com dois
processos, porém mais rápida que a com N processos. Para entradas de tamanho
25, 30, 35, 40 e 45, o tempo gasto na execução foi respectivamente, 0,009s, 0.039s,
0.355s, 3.924s e 44.186s.
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Abstract.

Virtualization is a technique that allows the execution of many
operational systems and their software from a single machine, reducing costs
with equipment and getting results of certain tasks in less time. In this context,
this article aims to present how we can use in classroom a new technology that
has been growing up in the last years: Docker. We discuss the benefits of using
Docker and compare with other types of virtualization. Besides that, we
present results of an experiment performed to create scenarios for a class.



Resumo. Virtualização é uma técnica que permite a execução de vários
sistemas operacionais e seus respectivos softwares a partir de uma única
máquina, economizando com equipamentos e obtendo resultados de
determinadas tarefas computacionais  em menor tempo. Nesse contexto, este
artigo tem por objetivo mostrar como podemos usar em sala uma nova
tecnologia que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos: o Docker.
São discutidos os benefícios de sua utilização em relação a outros tipos de
virtualização, trabalhos relacionados e resultados de testes de criação de
cenários para disciplinas.

1. Introdução
A virtualização é uma ferramenta muito importante na formação de um profissional de
Tecnologia da Informação (TI), permitindo a simulação do cenário desejado. Nesta área
muito se tem falado de Docker nos últimos anos e como essa tecnologia vem ganhando
espaço por ser uma plataforma que automatiza a implementação de aplicações dentro
ambientes isolados

chamados containers, tendo assim ambientes leves e portáteis de
diversas aplicações [Gomes and Souza 2015].



Sabendo disso, seria de grande importância a utilização do docker para algumas
disciplinas que necessitam de tecnologias de virtualização (e.g., Virtualbox ou
VMware), que normalmente executam um sistema operacional inteiro no hospedeiro e,
por conta disso, consome bastante recursos deste, diferente do Docker que executa
apenas uma parte de um sistema operacional no hospedeiro, otimizando assim recursos
do mesmo, sem contar que o tempo de boot se um sistema com Docker é menor que as
outras maneiras de virtualização [Seo, Hwang, Moon, Kwon and Kim 2014].
Este trabalho propõe a introdução do Docker em disciplinas, como
Administração de Sistemas Operacionais Linux e Segurança, para substituir o uso de
máquinas virtuais por containers. Este artigo apresenta detalhes de como o Docker pode
ser utilizado para criar cenários práticos para alunos, bem como informações sobre um
script que foi desenvolvido para testar essa capacidade.

O restante deste artigo está organizado como segue: a Seção 2 apresenta como o
Docker funciona, mostrando suas funcionalidades e como ele será utilizado em
disciplinas, para isso será abordado o script desenvolvido para criar um cenário a ser
usado na disciplina de  Administração de Sistemas Operacionais Linux, a Seção 3
apresenta trabalhos desenvolvidos com o mesmo intuito deste artigo, expondo
semelhanças e diferenças, a Seção 4 apresenta detalhes sobre o experimento realizado e
apresenta dados estatísticos do mesmo, e por fim a Seção 5 é apresentada as conclusões.

2. Usando o Docker em disciplinas
Docker é um projeto de código aberto, escrito com a linguagem GO, que teve sua
primeira versão lançada em março de 2013. O Docker permite criar aplicações em
containers que isolam o sistema operacional base e todo a pilha de dependências das
aplicações (libs, servidores e etc) de forma leve em espaço e performance[Gomes and
Souza 2015], tendo assim um sistema escalável.
O Docker tem como funcionalidade permitir o gerenciamento desses containers
de forma que: possa customizar suas próprias imagens para ser executadas como
container; definir ou alterar memória para cada um como também o número de CPUs
que o mesmo pode usar; criar volumes que podem ser compartilhados entre os
containers; fazer orquestração containers com o Docker Swarm para que máquinas
 possam trabalhar, balanceando um certo número de containers entre si.
Diante das vantagens apresentadas para o Docker, presume-se que a utilização
do mesmo em ambientes de sala de aula seria de grande contribuição, como em
disciplinas que utilizam da virtualização convencional, como Adm. de Sistemas
Operacionais Linux. Tais contribuições estariam na criação de um ambiente para que
cada aluno possa praticar em sala de aula, podendo-se criar um cenário com variado
número de máquinas para cada um, de forma rápida e prática.
Para investigar a possibilidade de utilizar o Docker, foi elaborado um script de
criação de cenário, que recebe as matrículas de todos os alunos de um arquivo e gera,
para cada um usuário, um cenário com: uma máquina Gateway com uma interface NAT
e outra interface conectada à rede local, sem acesso à Internet; e duas máquinas com
apenas uma interface sem acesso à rede local, como ilustrado na Figura 1. O objetivo
desse cenário é fazer com que os alunos configurem a máquina Gateway, de modo que
ela seja o roteador da rede local, sendo responsável por encaminhar os pacotes das
outras duas máquinas, a fim de que elas tenham acesso à Internet. O acesso a cada
usuário é feito remotamente, via SSH, com login e senha sendo sua própria matrícula.
Ao fazer o primeiro acesso, cada aluno é obrigado a alterar sua senha, e tem acesso a um
arquivo, localizado no home do usuário, que contém as informações para acessar os
containers criados.

Figura 1. Cenário criado para cada usuário

3. Trabalhos Relacionados
O sistema ISLET [Schipp, Dopheide and Slagell 2015] já usa e comprova a eficiência
dos containers em relação a virtualização na área de ensino, no entanto nota-se a
diferença relacionada a parte de segurança, no ISLET o acesso sudo de cada container é
bastante restrito, diferente da proposta deste artigo, em que o usuário tem controle total
dos seus containers.
Um outro sistema que também usa containers está disponível em [Pohuba, Dulík
and Janků 2014]. O projeto citado foi desenvolvido para desempenhar automaticamente
a correção de códigos e fazer a checagem de plágio. Aqui o Docker é usado para a
criação de containers isolados para a execução segura dos códigos submetidos.

4. Caso de Teste
O objetivo desta seção é mostrar o tempo médio de criação de um cenário para
diferentes números de alunos. Para tal, utilizou-se uma máquina virtual com as
seguintes configurações:
● GNU/Linux, distribuição Ubuntu 14.04.4 LTS;
● Versão do Kernel do linux: 4.2.0-27-generic;
● Versão do Docker: 1.12.2-rc2;
● Memória RAM: 512 MB;
● Processadores: 2 núcleos.
O script desenvolvido para criar o cenário foi executado 10 vezes, a fim de obter
a média do tempo de criação do cenário quando são consideradas turmas com 1, 2, 4, 8
e 16 alunos. A Figura 2 apresenta o resultado obtido.

Figura 2. Tempo médio de criação do cenário

O gráfico acima mostra o tempo médio de criação do cenário para todos os
alunos com 95% de confiança. Pode-se observar que mesmo para o caso em que são
considerados 16 alunos (48 containers), o tempo de criação do cenário é menor que 4
minutos.

5. Conclusão
O presente trabalho mostrou que o Docker pode ser utilizado eficientemente para a
criação de cenários práticos em diversas disciplinas na área de TI. Foram discutidas as
vantagens em relação à virtualização convencional, principalmente no que tange o
tempo de iniciação das máquinas e o consumo de recursos.
Com isso, ao se introduzir o Docker na disciplina de Administração de Sistemas
Operacionais Linux, que geralmente faz uso do hipervisor VirtualBox, estaríamos
economizando muito tempo e espaço. O VirtualBox virtualiza todo o hardware e
sistema operacional, o que necessita de uma configuração prévia e um tempo de
iniciação considerável. Diferentemente, o Docker faz uso de containers que armazenam
apenas o processo desejado e que compartilha o Kernel do hospedeiro (porém mantém o
isolamento), tornando assim uma aplicação leve, fácil de ser configurada e tempo de
iniciação excelente. Para o uso de tal aplicação na disciplina foi desenvolvido um script
que após ser executado criou-se um cenário para cada aluno, de forma rápida.
Conclui-se que embora o Docker seja uma ferramenta nova, tendo sido
encontrados poucos trabalhos relacionados com foco na sua utilização em ambientes de
ensino de TI, a utilização do mesmo torna-se indispensável para o uso em disciplinas
que de alguma forma necessitam de virtualização para criação de cenários práticos.
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Abstract. Playing has always been a form of children to learn social and cultural customs. By playing they learn to generalize information and prepare for
life. Thus, video games do not fall short at this point, games are very complex human products involving different areas of knowledge and has a power to
create very strong and immersive environment. It is worth mentioning even if
they have never been as popular as today we have different platforms to play
and distribute games. But even with such popularity, there is a common sense
that ”games do not lead anywhere”and that ”games are a waste of time”that
play disrupts the studies. So with this article I try to bring some arguments that
check if that is possible, it is possible to learn something through games and
they, within the social context in which we live, also yield knowledge. However,
this is based on the question ”is it possible to learn something playing video games?”. I seek to answer this question by highlighting modern electronic gaming
features that show that it is possible to learn from video games. And i hope to
promote a reflection about games to a new positive point of view.
Resumo. Jogar e brincar sempre foram uma forma de crianças aprenderem costumes culturais e sociais, brincando elas aprendem a generalizar
informações e a se preparar para a vida. Assim, videogames não deixam a
desejar nesse ponto, jogos são produtos humanos muito complexos que envolvem diversas áreas de conhecimento e tem um poder de criação de contexto
muito forte e imersiva. Vale ressaltar ainda que eles nunca foram tão populares
quanto hoje, temos diversas plataformas para jogar e distribuir jogos. Porém,
mesmo com tamanha popularidade, ainda existe um senso comum de que “jogos
não levam a lugar algum” e que “jogos são perda de tempo” ou que jogar atrapalha os estudos. Assim, com este artigo procuro trazer alguns argumentos que
tentam verificar se é possı́vel aprender algo através de jogos e que eles, dentro
do contexto social em que vivemos, também rendem conhecimento. Contudo,
o presente se baseia no questionamento ”é possı́vel se aprender alguma coisa
jogando videogames?”. Busco responder a esse questionamento destacando caracterı́sticas de jogos eletrônicos s que mostram que é possı́vel se aprender com
videogames. E espero promover uma reflexão a respeito de jogos eletrônicos
para um ponto de vista mais positivo.

1. Introdução
Jogos eletrônicos são mais populares do que nunca devido a grande variedade de plataformas que oferecem e as mais variadas formas de interação entre humano e máquina, e

também graças as diversas plataformas de distribuição de direitos autorais. Wikerson e
Landim [WIKERSON LANDIM 2011] fazem uma comparação em mercado, economia,
gastos e lucros entre jogos e cinema, um comparativo que mostra a relação de jogos com
uma mı́dia popular como o cinema. Muito diferente do que jogos eram no inı́cio da década
de 80, hoje em dia temos novos conceitos e formas de jogar mais complexas e interativas
que atraem muito mais jogadores.

2. Jogos como importante instrumento no desenvolvimento pessoal, cultural
e social
Jogar videogames não é tão simples quanto há 20 anos atrás, não que os jogos agora sejam
fáceis, pelo contrário, alguns chegam a ser quase impossı́veis de ser superados, mas sim
porque atualmente temos jogos competitivos e cooperativos, ou puramente voltados para
a diversão que fazem com que jogadores interajam entre si de maneira mais dependente e
cooperativa em busca de alcançar um objetivo comum.
Partindo do pensamento de que os jogos são importantes instrumentos de desenvolvimento de crianças e jovens. Longe de servirem apenas como fonte de diversão, o
que já seria importante, eles propiciam situações que podem ser exploradas de diversas
maneiras educativas [Dohme 2003], em acordo com essa ideia [Calderaro et al. 2003]
“Os jogos eletrônicos detêm uma tecnologia que contempla os aspectos como processamento, tomadas de decisões e de estabelecimento de
estratégias de solução de problemas, além de utilizarem linguagem visual
e sonora estimulantes para a criança, o que aparentemente contribui para a
aprendizagem perceptiva, da atenção e da motivação. Esses aspectos são
associados a um fator determinante, que é a familiaridade da criança com
a linguagem utilizada nesses jogos e o tipo de raciocı́nio que é necessário
desenvolver, para obter sucesso nessa forma de atividade lúdica. Isso leva
a criança a empregar estratégias de aprendizagem correspondentes às suas
necessidades e a generalizá-las para o seu cotidiano”
.
Essas pequenas citações destacam pontos importantes que são percebidos nos jogadores, mas também é interessante mencionar e descrever certas caracterı́sticas muito
próprias que são desenvolvidas no ato de jogar videogames. Observando o ato de jogar,
percebemos habilidades que podem ser desenvolvidas, podemos perceber essas habilidades a partir de questionamentos como: o que esses jogos tem a oferecer além de pura
diversão? A resposta eu trago citando aspectos pertinentes ao ato de jogar observados por
[Gee 2009].
Interação: Um jogo, diferente de um livro, de certa forma cria um diálogo entre
o jogador e o jogo. O jogador aje tomando decisões dentro de mundo e o jogo reage com
um feedback.
Riscos: Os jogadores são encorajados a correr riscos, explorar e a tentar coisas
novas. E, caso fracasse, sempre é possı́vel tentar novamente. Fracassar no jogo é uma
coisa boa, faz parte do processo de aprendizagem, assim a cada nova tentativa o jogador
aprende mais até conseguir superar os desafios.

Boa ordenação de problemas: Em jogos, os problemas enfrentados pelos jogadores estão ordenados de modo que a resolução de problemas pequenos ajudam na
resolução de problemas maiores posteriores.
Sentidos contextualizados: Os games contextualizam os significados que são
apresentados aos jogadores através de imagens, diálogos, e ações. Diferente do que ocorre
nas escolas onde significados de palavras são apresentados através de outras palavras.
Pensamento sistemático: Os videogames encorajam o jogador a pensar em
relações e não somente em ações. O jogador antes de realizar uma ação, reflete nas
consequências daquela ação, ou seja, que impactos no mundo do jogo ou nos outros jogadores irão acontecer. Explorar, pensar lateralmente, repensar objetos: A escola nos ensina
a tomarmos os caminhos mais objetivos e diretos ao que desejamos alcançar. Mas diferente, os jogos encorajam os jogadores a explorar detalhadamente antes de avançar até o
objetivo, a pensar lateralmente ao invés de linearmente, e a usar esse pensamento para,
em certos momentos, definir seus próprios objetivos.
Equipes transfuncionais: Em jogos de equipes onde cada jogador assume um
papel que tem caracterı́sticas próprias. Assim, cada jogador assume um conjunto de habilidades e responsabilidades durante o jogo de modo a ajudar a equipe a alcançar um
objetivo comum.
A ludicidade tem a capacidade de transmitir conhecimentos. Quem joga interage
com outras pessoas de regiões, religiões, lı́nguas diferentes e acaba por assimilar ou conhecer, através dessa interação, caracterı́sticas sociais e culturais diferentes. Vale ressaltar
que a maneira de jogar se desenvolve com o passar do tempo seguindo o desenvolvimento
tecnológico e social [Calderaro et al. 2003], isso não muda para jogos eletrônicos pois
eles também estimulam a criatividade e raciocı́nio e mudam através de tempo. É perceptı́vel a grande variedade de plataformas que oferecem maneiras diferentes de jogar,
temos jogos para celulares, tablets, smart TVs, computadores, consoles, temos periféricos
para realidade aumentada, cada um oferecendo diferentes formas de jogar.

3. Conclusão
Jogos são produtos humanos complexos que a partir de diálogos, efeitos sonoros, efeitos visuais, imagens e mecânicas de interação com o mundo, tentam imergir o jogador o
fazendo vivenciar experiências e interações a partir de uma consentimento das regras de
mundo criado. E que o modo como o mundo é criado/ modelado, faz com que o jogador,
no decorrer de jogo, aprenda e desenvolva habilidades que são úteis socialmente e culturalmente na sua vida. Ao contrário do senso comum, jogos eletrônicos são ferramentas
muito poderosas que podem ser usadas em diferentes segmentos e contextos rendendo
prazer, conhecimento, ou aperfeiçoamento de habilidades do jogador.
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16(2):39–48.
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Abstract. This paper presents a running project that aims to develop a study on
improving the antenna coverage, especially those used by the air monitoring
system ADS-B, in areas with buildings or mountains and, in the end, create a
process or product that can be applied to this end.
Resumo. Este artigo apresenta um projeto em execução, que visa desenvolver
um estudo sobre a melhoria da cobertura de antenas, especialmente as
utilizadas pelo sistema de monitoramento aéreo ADS-B, em regiões com
construções ou acidentes geográficos, e, ao final, criar um processo ou produto
que possa ser aplicado para esse fim.

1. Introdução
Desde sua criação, os aviões passaram por inúmeras transformações e vêm sendo usados
em diferentes campos de atuação, desde o setor militar até o comercial, cada um com
suas características particulares. Para garantir o correto funcionamento do sistema de
aviação, uma série de outros elementos importantes deve fazer parte desse sistema,
dentre eles, os necessários ao processo de monitoramento do espaço aéreo. Isso ocorre
em grande parte do mundo, atualmente, em três níveis, correspondentes às Torres de
Controle, cujo escopo são os aeroportos, o Controle de Aproximação, usado para
monitoramento de regiões com concentração de aeroportos, e o Controle de Área, que
monitora as regiões fora do alcance dos dois níveis anteriores. E como base para o
funcionamento desse sistema de monitoramento, estão os radares.
Atualmente, o monitoramento, na grande maioria dos países, baseia-se na
utilização de radares que podem ser classificados em dois tipos: os Secundários,
responsáveis por obter informações das aeronaves, como posição e altitude, por meio da
comunicação com os transponders presentes nelas; e os Primários, responsáveis apenas
pela detecção de aeronaves presentes no espaço aéreo e cálculo aproximado de sua
1 Bolsista do programa PIBITI UFC/FUNCAP

posição, sem estabelecimento de comunicação com elas. Os transponders são
equipamentos instalados nas aeronaves que permitem a comunicação com estações em
solo e com outras aeronaves próximas, e, para que possa se comunicar com elas, é
necessária a recepção de um sinal de requisição, que no caso das estações, são enviados
pelos radares secundários. Ele possui três modos de operação, em que um deles é
responsável pelo envio da posição, o outro pelo envio da altitude, e o terceiro é capaz de
enviar dados que podem conter outras diversas informações. Também relacionado a esse
monitoramento, está atualmente associado um sistema de previsão de colisões, TCAS
(Traffic Alert and Collision Avoidance System), sistema embarcado na aeronave que é
capaz de detectar uma possível colisão entre aeronaves e avisar ao piloto mudanças de
rota para evitá-la. Entretanto, esse processo possui algumas desvantagens, como o fato
de apenas conseguir detectar colisões pouco tempo antes de sua ocorrência, dando,
algumas vezes, pouco tempo à tomada de ações.
Como forma de melhorar o modo como o controle do tráfego aéreo é realizado,
diversos governos investiram ao longo do tempo no desenvolvimento de novas
tecnologias. Uma das que surgiram foi o sistema ADS-B (Automatic Dependent
Surveilance Broadcast), que é um modelo de monitoramento com funcionamento um
pouco diferente dos atuais radares. Dois de seus principais objetivos são tornar o
monitoramento mais automático, ou seja, diminuir a carga de recursos humanos
necessários, e permitir o monitoramento em áreas não favoráveis à instalação de radares,
como regiões desérticas e de floresta densa. Além disso, esse sistema fornece outras
vantagens, como o menor custo, em comparação com os recursos gastos para a
instalação e manutenção dos radares; e a quantidade e periodicidade de informações
obtidas de determinada aeronave, que, nos radares, dependem das amostras obtidas a
cada rotação, mas que no ADS-B são obtidos por antenas fixas. Esse sistema baseia-se
em dois modos de atuação, o ADS-B Out e o ADS-B In. As informações transmitidas
podem ser selecionadas e são enviadas periodicamente, sem necessidade de
interferência pela tripulação ou controladores de voo.
Embora o sistema ADS-B já venha sendo usado em alguns países, inclusive no
Brasil, uma série de fatores dificulta sua ampla implantação, fazendo-o funcionar como
uma extensão ao modelo de monitoramento atual. Alguns desses fatores dizem respeito
aos custos, por esses sistemas estarem disponíveis atualmente em plataformas
proprietárias, e a questões técnicas, como o fato de o ADS-B não ser usado em muitas
aeronaves militares e comerciais, e em aviões clandestinos. Isso dificulta a migração de
radares, que já suprem alguns desses fatores técnicos, para esse sistema.
O projeto Atualização da Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade está
sendo desenvolvido desde 2012 e visa auxiliar no processo de implantação do sistema
ADS-B no espaço aéreo brasileiro, por meio do fornecimento de um modelo de
hardware e software livre, além de desenvolver um sistema de prevenção de colisões.

Várias etapas já foram concluídas e uma de suas vertentes atuais é o projeto Melhoria de
Cobertura em Monitoramento Aéreo, do qual trata este artigo. O objetivo deste projeto,
que atualmente está em suas primeiras etapas de execução, é estudar e desenvolver
métodos de melhoramento da cobertura das antenas ADS-B utilizadas no
monitoramento aéreo.

2. Modelos de Sistemas
O ADS-B é um sistema de monitoramento aéreo que vem se desenvolvendo e está sendo
implementado em diversos países, como visto em Barsheshat (2011), como Estados
Unidos e Brasil. Ele trabalha por meio do envio automático de informações sobre a
aeronave, aproveitando-se dos modos de operação dos transponders nelas presentes, e é
capaz de tratar um maior número de informações do que o sistema atual.
De acordo com seu funcionamento, o sistema ADS-B é classificado de duas
maneiras. A primeira, chamada de ADS-B Out, corresponde ao envio automático de
dados sobre a aeronave para estações presentes em terra, fornecendo, assim,
informações para as torres de controle de tráfego. A segunda é o ADS-B In, que
corresponde ao envio dos dados para outras aeronaves também equipadas com esse
sistema.
O sistema ADS-B possui algumas vantagens sobre o atual modelo de radares,
como o menor custo, uma melhor cobertura sobre regiões montanhosas e maior
velocidade na troca e armazenamento de informações. Por esses e outros motivos,
diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para a sua implantação.
Um importante componente desse sistema são as antenas, cuja descrição pode
ser encontrada em Kraus (1950), que são os dispositivos responsáveis pelo envio e
recebimento dos sinais que contêm as informações sobre as aeronaves. As antenas ADSB estão instaladas nos aviões e nas bases terrestres e atualmente têm um alcance de
aproximadamente 370 quilômetros, em linha de visada, ou seja, sem obstáculos. Além
disso, elas operam na frequência de 1090 MHz, o que significa que elas emitem ou
recebem ondas eletromagnéticas na faixa UHF (Ultra High Frequency), e possuem
elevada potência. Essas antenas, além de serem utilizadas pelos órgãos responsáveis
pelo monitoramento do espaço aéreo, também podem ser obtidas ou construídas por
outras pessoas que têm interesse na área, sendo usadas, por exemplo, por sites que
mostram em tempo real o tráfego no espaço aéreo2.
Assim como outros dispositivos que trabalham com o envio e recepção de sinais
na superfície da Terra, as antenas estão suscetíveis a alguns fatores que fazem decair seu
desempenho, como condições climáticas, o relevo e as construções humanas. Entretanto,
de acordo com a forma como as antenas são caracterizadas, elas podem ser adaptadas de
2
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modo que esses obstáculos sejam minimizados, o que diz respeito a aspectos
relacionados a sua construção, instalação e posicionamento.
Um importante fator que exerce influência sobre o desempenho de uma antena é
a Linha de Visada, que consiste em um cenário em que emissor e receptor podem se
comunicar diretamente, sem que haja obstáculos obstruindo essa comunicação. Apesar
de a linha de visada ser um aspecto sempre buscado, principalmente para comunicações
a longas distâncias, as antenas muitas vezes precisam ser empregadas em áreas em que
há acidentes geográficos e construções elevadas, o que gera alguns problemas, como
absorção e enfraquecimento do sinal. Em consequência, diversas técnicas são
empregadas para o aperfeiçoamento do funcionamento das antenas nesses locais,
aproveitando-se também das propriedades físicas das ondas eletromagnéticas, tais como
o posicionamento das antenas em regiões elevadas e o aproveitamento das propriedades
de reflexão e difração das ondas, que permitem que os sinais cheguem ao seu destino
por outros caminhos. Apesar disso, esses métodos ainda são acompanhados de certa
dificuldade de aplicação e requerem, muitas vezes, elevados gastos, acarretando a
necessidade de novos estudos para o desenvolvimento de técnicas aperfeiçoadas.

3. Resultados Esperados
Espera-se, ao final do projeto, ter como resultado um produto ou processo que possa ser
aplicado ao melhoramento da cobertura de antenas, especialmente as utilizadas pelo
sistema ADS-B para monitoramento aeronáutico, por um baixo custo, contribuindo
para o aperfeiçoamento desse sistema. Além disso, espera-se a produção de uma patente
sobre esses resultados.
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Abstract. This article aims to show the Institutional Environments (IE) porting
process, which is managed by autonomous agents developed in Opal Platform,
to Jade Platform. Our work is in progress with the study and development of
multi-agent systems using the Framework Jade. Several tests were carried out
for familiarization with JFern tool, necessary for modeling and execution of
colored petri nets (CPNs) used to define the behavior of agents in the IE. And,
after building a sound knowledge on the key features that are made available by
Jade and JFern, is expected to achieve full porting of IE to Jade framework. This
porting is necessary mainly because of the architectural changes of the Opal
framework. With the porting finalization, it is necessary to perform a scalability
test to validate it.
Resumo. Este artigo tem como principal objetivo mostrar o processo de
migração do Institutional Environments (IE), que é gerenciado por agentes
autônomos desenvolvidos utilizando a plataforma Opal, para a plataforma
Jade. O trabalho está em andamento com o estudo e desenvolvimento de sistemas multiagentes utilizando o Framework Jade. Várias codificações de teste
foram utilizadas para uma familiarização com a ferramenta JFern, necessária
para a modelagem e execução das redes de petri coloridas (CPNs) utilizadas
para definir o comportamento dos agentes. E ao dominar os recursos principais que são disponibilizados por Jade e JFern, espera-se realizar a migração
completa do IE para o framework Jade. Esta migração se faz necessária devido a mudanças arquiteturais na plataforma Opal. Com a migração realizada,
testes de escalabilidade serão realizados para validação.

1. Introdução
Existem vários frameworks que possibilitam o desenvolvimento de sistemas multiagentes,
porém poucos oferecem uma forma de controlar Sistemas Multiagentes (SMA) abertos
sem retirar ou limitar a natureza autônoma dos agentes.
Em [7] é descrita a abordagem Institucional Environments, que inclui o uso de
compromissos e espaços normativos. Essa abordagem baseia-se no pressuposto de que
agentes podem ingressar em um SMA aberto a qualquer momento, porém eles precisam
obedecer algumas regras ou normas, a fim de manter uma determinada reputação no SMA,
que reflete o grau de cooperação com outros agentes de um grupo, e torná-los parceiros
melhores para outros agentes do ambiente institucional. Em [7] é feito uso de Redes
de Petris Coloridas para modelar o fluxo de trabalho ou comportamento dos agentes no
ambiente institucional. Além disso, em [7] é usado Opal (Otago Agent Platform) [6], um
framework para desenvolvimento de SMA que seguia o padrão arquitetural FIPA até o
ano de 2010 e desde então teve esse padrão alterado.

Nosso trabalho tem como objetivo, migrar o IE para a plataforma Jade (JAVA
Agent DEvelopment Framework) [5], visto que Jade é um framework que ainda segue o
padrão arquitetural FIPA, está em constante aperfeiçoamento e possui uma comunidade
ativa. Além de existir uma grande compatibilidade entre Opal de 2010 e Jade atual, dado
que ambos são frameworks desenvolvidos em Java e utilizam padrões FIPA para arquitetura e linguagem de comunicação entre agentes (Agent Communication Language - ACL)
[2].

2. Metodologia do Trabalho
O projeto foi iniciado com o estudo da plataforma Jade, da linguagem de programação
funcional Clojure [1], da ferramenta para modelagem de sistemas Colored Petri Net
(CPN) e da ferramenta JFern que permite a criação de CPNs. Esse estudo foi realizado
com a implementação de vários exemplos na plataforma Jade e utilização de JFern para
criar as CPNs, que na arquitetura proposta em [7] representam os comportamentos dos
agentes. Foram também analisados exemplos disponı́veis nos sites das ferramentas, na
documentação das mesmas e estudo dos materiais teóricos disponı́veis.
Após o estudo das ferramentas e conceitos teóricos foi dado inı́cio ao estudo da estrutura do projeto Institutional Environments descrito em [7]. Após toda análise do projeto
foi iniciado o processo de migração do mesmo para Jade. Atualmente o projeto encontrase na fase de tradução das redes de Petri para o ambiente Jade. O que é necessário, dado
que nos códigos das CPNs implementadas em [7] há várias referências a objetos pertencentes a Opal. O processo de migração requer algumas alterações nas redes existentes, no
entanto, todas essas alterações respeitam a arquitetura definida e implementada em [7].
Para a conclusão do projeto, as seguintes tarefas devem ser realizadas:
• Migração completa das redes projetadas e implementadas em Opal para Jade, esta
tarefa já foi iniciada. Foram traduzidas as redes principais do Institutional Environments para Jade, porém, restam algumas redes de suma importância para a
implantação correta da arquitetura definida em [7].
• Definir um cenário, possivelmente no contexto de e-commerce utilizando o protocolo FIPA Contract Net [3], para realizar testes de após a migração ter sido
realizada. Um teste bastante importante a ser realizado é o de escalabilidade, onde
será analisada a capacidade da plataforma em gerenciar uma grande quantidade
de agentes presentes no SMA.
• Realizar testes de escalabilidade do sistema para, então, descobrir se nossa
implementação possui um desempenho aceitável, validando a arquitetura proposta
em [7], ou se é necessário empregar um maior esforço para otimização da arquitetura.
• Escrever um artigo com os resultados dos testes de escalabilidade a fim de divulgar
a toda comunidade que a abordagem sugerida em [7], tem sim, capacidade para
auxiliar o desenvolvimento de sistemas multiagentes abertos de grande porte com
bom desempenho. Ou, no caso de detectarmos um desempenho baixo, quando
escalado, divulgar possı́veis problemas dessa abordagem e assim poder receber
crı́ticas e sugestões para melhorarmos a arquitetura.

3. Referencial Teórico
Este tópico abrange conceitos que fundamentam este artigo cientı́fico, os temas que serão
abordados são: Sistemas Multiagentes, Redes de Petri Coloridas, Ambientes Institucionais, a plataforma Jade e JFern.
3.1. Sistemas Multiagentes
De acordo com [8], um agente é uma entidade capaz de perceber seu ambiente por meio
de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. Diferente dos
objetos, agentes são entidades (i) autônomas e não passivas; e (ii) capazes de interagir por
meio de troca de mensagens e não pela invocação explı́cita de uma tarefa, como no caso
de objetos [11]. O termo Sistema MultiAgente (SMA) refere-se à subárea de Inteligência
Artificial que investiga o comportamento de um conjunto de agentes autônomos objetivando a solução de um problema que está além da capacidade de um único agente [9].
3.2. Ambientes Institucionais
Ambientes Institucionais podem ser vistos por uma perspectiva como sistemas, e sistemas são formados por conjuntos de partes interdependentes que possuem suas próprias
atividades individuais, todas essas partes trabalham em prol de um objetivo comum. As
caracterı́sticas individuais das partes se relacionam e assim formam a identidade do sistema. Em Ambientes Institucionais o objetivo é a formação social do indivı́duo. As partes
que compõem um Sistema Institucional dependem das polı́ticas internas e dos métodos
abrangidos por ele, uma das partes desse tipo de sistema que podemos dar destaque é o
seu ambiente virtual para controle e interação com os indivı́duos.
3.3. Redes de Petri Coloridas
Uma rede de Petri ou rede de transição é uma representação matemática para sistemas
distribuı́dos discretos [10]. Como uma linguagem de modelagem, ela define graficamente
a estrutura de um sistema distribuı́do como um grafo direcionado com comentários. Em
uma rede de Petri tradicional tokens são indistinguı́veis, mas m uma rede de Petri colorida
cada token possui um valor ou ”cor”. Em várias ferramentas para redes de Petri coloridas os valores dos tokens são tipados, e podem ser testados e manipulados usando uma
linguagem de programação funcional, no nosso trabalho utilizamos a linguagem Clojure
[1].
•
•
•

•

Uma CPN possui alguns componentes básicos, os quais são:
Place: É um container de tokens e pode estar associado a vários in e out arcs;
Transition: Pode ser ativado para realizar alguma ação, de acordo com a entrada;
In Arc: Conecta um place de entrada a uma transição. Um in arc possui uma
guarda para disparar a transição que é uma condição lógica avaliada no token e
uma expressão para selecionar tokens que serão consumidos pela transição;
Out Arc: Conecta uma transição a um place de saı́da, podendo gerar tokens que
serão inseridos no place, possuindo também, uma expressão para gerar tokens.

Através destes componentes é possı́vel modelar os fluxos de trabalho. Basicamente, um token é inserido em um dado place, o in arc analisa se o token obedece uma
dada condição. Se sim, a transition é disparada um ação definida na transição pode ser
executada e tokens são gerados pela expressão do out arc para serem postos no Place de
saı́da.

3.4. Jade
É um Framework totalmente implementado em Java. Ele simplifica a implementação
de SMA através de um middleware que tem conformidade com as especificações FIPA
e através de um conjunto de ferramentas gráficas que suportam as fases de depuração
e implantação. Sistemas baseados em Jade podem ser distribuı́dos em máquinas e a
configuração pode ser controlada através de uma interface remota. Além da abstração
de agente, Jade fornece uma simples, mas poderosa execução de tarefas e modelo de
composição, comunicação peer to peer de agentes com base no paradigma de mensagens
assı́ncronas, um serviço de páginas amarelas suporta a arquitetura publish-subscribe e
muitas outras caracterı́sticas avançadas que facilita o desenvolvimento de uma sistema
distribuı́do. [5]
3.5. JFern
JFern é um Framework para modelagem de Redes de Petri Coloridas, possui um motor
com simulador de rede, é escrito em Java e, além de modelar redes de petri, serve para
simular sua execução. Suporta várias linguagens para marcação da rede: Java, Kawa,
BeanShell e Clojure. [4]

4. Conclusões
O framework Jade mostra-se adequado para a migração do Institutional Environment,
visto que o mesmo se baseia na arquitetura padrão FIPA. A ferramenta JFern, embora
possua alguns defeitos, é apta a modelar e simular a execução das redes que são migradas
de Opal para Jade, com isso, a migração do Institutional Environment pra Jade se torna
realizável. Seguindo a arquitetura definida em [7] temos uma modelo robusto para a
criação do cenário e-commerce, possibilitando a realização de testes de escalabilidade
após a finalização da migração.

5. Trabalhos Futuros
Uma das principais caracterı́sticas proposta em [7] é a de que não se faz necessário implementar os agentes para inclusão no ambiente institucional. Basta modelar o comportamento dos agentes em CPNs. Porém, uma das grandes dificuldades encontradas até o
momento tem sido, justamente, modelar essas redes, dado que a ferramenta usada, JFern,
tem tido pouca manutenção nos últimos anos. Assim, temos como trabalho futuro dar
manutenção nessa ferramenta, para que se torne mais usável, além de corrigir alguns
bugs.
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Resumo. Visando melhorar a qualidade das disciplinas do campus da UFC em
Quixadá, foi iniciado um projeto de pesquisa, incremental e extensivo, onde as
opiniões e propostas dos estudantes do campus a respeito das disciplinas cursadas por estes seria coletada e analisada por meio de algoritmos e ferramentas
computacionais. Este artigo abordará em termos gerais as diretrizes deste projeto e a etapa na qual ele se encontra no momento, como também fases futuras
previstas para o mesmo e alguns resultados estatı́sticos já obtidos.

1. Introdução: Um Problema Institucional
Um problema recorrente em muitas universidades é a dificuldade que os alunos possuem
de expressar sua opinião sobre as disciplinas por estes cursadas. Coletar a opinião de
todos os alunos de uma universidade e analisar o que estes acham das disciplinas que
frequentam é uma tarefa trabalhosa, por conta da quantidade de pessoas matriculadas em
uma instituição de ensino superior.
Este problema tenta ser contornado pela Universidade Federal do Ceará por meio
de uma avaliação institucional virtual, que ocorre todo semestre, disponibilizada pelo
sistema computacional de gerenciamento de turmas da Universidade, o SIGAA.
Entretanto, mesmo a avaliação institucional possui seus problemas. A caixa de
texto destinada a receber a opinião e sugestão dos alunos é muito limitada no número de
caracteres permitido para escrita, impedindo que os alunos expressem totalmente o que
sentem sobre as cadeiras as quais estão matriculados.
Tendo em mente as limitações da avaliação institucional, como também a
possibilidade de automatizar a coleta e análise dos dados referentes às opiniões dos
alunos, deu-se inı́cio a um projeto que tem como objetivo utilizar técnicas presentes em
áreas da ciência da computação, como: mineração de dados, recuperação de informação,
aprendizado de máquina e mesmo processamento de linguagem natural, para obter
informações e tirar conclusões sobre o que os alunos acharam das disciplinas cursadas
por estes, como também as sugestões para a melhoria destas.
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2. O Desenvolvimento do Projeto
2.1. Fases do Projeto
Para que o projeto siga uma ordem lógica e coerente, ele foi dividido em cinco etapas,
onde cada etapa resulta em uma informação nova que complementa as informações das
etapas anteriores. Estas etapas são:
1. Coleta Inicial: A primeira fase consiste na coleta de dados por meio de um formulário (criado a partir da ferramenta Google Docs). Os alunos escolhem uma
disciplina do campus, dão uma nota de 0 a 100, quantificando sua experiência.
Além disso, indicam em qual semestre a disciplina foi cursada e por fim, escrevem
sua opinião e uma sugestão de melhoria para a disciplina;
2. Análise Estatı́stica: Esta fase foi feita para exibir resultados das notas dadas pelos
alunos, apresentados em formato de gráficos.
3. Clusterização de Texto: o processo de clusterização dos textos coletados será efetuado por meio do algoritmo K-Means. Para tal algoritmo, os textos serão representados no formato de modelo de espaço vetorial;
4. Recoleta: novos dados a respeito da opinião dos alunos serão coletados para serem
comparados com os dados antigos, já clusterizados. Esta coleta de dados será feita
da mesma forma que foi realizada a coleta inicial na primeira fase.
5. Aprendizado de Máquina: com os novos dados, será possı́vel utilizar técnicas
de aprendizado de máquina para classificar os dados nos clusters obtidos na
segunda fase. A técnica mais cogitada para ser utilizada nesta etapa é construindo
máquinas vetoriais de suporte.
Dado que o projeto se encontra na sua terceira fase, este artigo focará nos resultados obtidos na etapa de análise estatı́stica e na explicação do processo de clusterização,
como também nas técnicas de recuperação de informação utilizadas neste processo.

2.2. Clusterização de Textos e Recuperação de Informação
Análise de Clusterização, ou simplesmente Clustering, é normalmente descrita como o estudo dos métodos utilizados para organizar conjuntos de dados em aglomerados, chamados de clusters, baseando-se apenas em suas caracterı́sticas, de forma que, idealmente,
todos os dados que pertençam a um cluster possuam atributos em comum [1].
Recuperação de Informação (do inglês, Information Retrieval, normalmente abreviado como IR), por sua vez, é uma sub-área da ciência da computação que estuda como
encontrar e processar materiais (normalmente, documentos) de natureza não-estruturada
(normalmente, em forma de textos) a partir de grandes coleções de dados [2].
Para representar os textos de forma eficiente, já que as opiniões e sugestões dos
alunos são texto puro, será utilizado o modelo de espaço vetorial, onde cada palavra
de cada texto se tornará elemento de uma base de um espaço vetorial. Então, sendo
B = {T1 , T2 , T3 , ..., Tn } um conjunto de textos, onde cada T é um conjunto, em que
Ti
Ti = {w1Ti , w2Ti , w3Ti , ..., wm
}, ∀i, 1 ≤ i ≤ n, sendo wjTi uma palavra do texto Ti . Então,

são elementos do conjunto de vetores, do espaço vetorial E, qualquer combinação de wjTi .
Logo, a base de E será formada por todos os vetores que são compostos por apenas uma
única palavra wjTi . Exemplificando, as cadeias ”aabc”, ”cba”, ”cccbb” e ”aaacc” podem
ser representadas respectivamente, na forma vetorial, como (2a, b, c); (a, b, c); (0, 2b, 3c);
(3a, 0, 2c).
A idéia que: se textos são vetores, e vetores podem ser representados como pontos em um espaço n-dimensional (onde ”n” é o tamanho da base do espaço vetorial),
então clusterizar textos equivale a encontrar as regiões no espaço que possuem a maior
concentração de pontos, já que, essas regiões formariam os clusters. Esta é a idéia central
por trás do algoritmo K-Means.
Apesar de tudo, é importante salientar que este algoritmo exige que os objetos a
serem clusterizados sejam vetores do espaço Rn . Sabe-se que o modelo de espaço vetorial
não gera este espaço, mas para fins teóricos, abstrair que os ”textos vetoriais” são vetores
de Rn é aceitável para a compreensão do algoritmo.
2.3. O Algoritmo K-Means
O K-Means é um algoritmo empregado em processos de clusterização onde nenhum dos
clusters se sobrepõe (uma técnica chamada de flat clustering). Este algoritmo tenta minimizar a soma das distâncias euclidianas quadráticas dos textos de um cluster em relação
ao seu centro. Ou seja, a distância (elevada ao quadrado) do elemento central de um cluster, chamado de centróide, até os demais elementos do cluster, deve ser a menor possı́vel.
Logo, sendo
Rk =
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→k é o centroide dos valores do
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então a função:
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é a função-objetivo a ser minimizada, cujo parâmetro é um conjunto C de clusters. Quanto
menor for SR(C), maior a qualidade dos clusters [3].
Quando for iniciado, o K-Means escolherá k centróides iniciais de forma aleatória,
e partir destes centróides, os clusters serão criados. Em seguida, o algoritmo irá procurar o
ponto cuja distância (elevada ao quadrado) até o centróide é a menor. Depois, o centróide
será recomputado de forma a minimizar o Rk do cluster o qual ele representa. O processo
descrito é feito para todos os k centroides até que o critério de parada do algoritmo seja
atingido. Um critério de parada muito utilizado é: se em uma iteração, nenhum centróide
é atualizado, o algoritmo pára.
Outro critério usado para computar a ”diferença” entre dois vetores é pela similaridade cossenoidal - o cosseno do ângulo formado por dois vetores, definido por:
cos(θ) =
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Por este método, se o cosseno de dois vetores for igual a 1, os textos associados possuem
exatamente as mesmas palavras, se o cosseno for 0, os textos não possuem palavras em
comum.
Apesar do K-Means ser um algoritmo eficiente, o problema de encontrar o mı́nimo
global da função SR é NP-difı́cil [4], logo, para garantir uma clusterização consideravelmente eficiente, heurı́sticas para a seleção dos centróides iniciais e estratégias para os
critérios de parada devem ser considerados.

3. Análise Estatı́stica e Conclusões Finais
3.1. Resultados Estatı́sticos
Antes de todo o processo de clusterização ter iniciado, uma modesta análise estatı́stica
foi feita sobre as 214 respostas obtidas na primeira fase. Sobre esses dados, informações
curiosas foram obtidas referentes às notas que os estudantes do campus deram para a
cadeiras que estes cursaram, ou estavam cursando durante o perı́odo de coleta de dados.
Com uma aproximação de 2 casas decimais, foi descoberto que a média de todas
as notas foi de aproximadamente 70, o desvio padrão amostral foi de aproximadamente
30,55 e que as cinco notas mais comuns entre as respostas do formulário são 100, 90, 70,
80 e 60.
Sobre as disciplinas cursadas, das mais bem avaliadas, temos que as cadeiras com
as notas mais altas são Programação Funcional e Introdução à Ciência da Computação,
ambas com média 96, enquanto que Inteligência Artificial possui a menor média registrada, um 5.

Com estes resultados, podemos ver que, embora as notas sejam de modo geral
favoráveis, existe uma considerável discrepância nos dados - algo que pode-se inferir do
valor do desvio padrão e do histograma da distribuição de notas (apresentado na próxima
página).
A partir dos dados que foram coletados, também foi possı́vel inferir que a maioria dos alunos atribuiu uma nota boa para as disciplinas iniciais (do primeiro e segundo
semestre), enquanto que disciplinas dos demais semestres recebem notas menores.
O histograma apresentado na Figura 1 mostra as notas divididas em intervalos,
bem como a distribuição das notas.

Figure 1. Histograma apresentando a distribuição de notas

Isto é bem exemplificado pelos gráficos de barras da página anterior, onde, no
gráfico da esquerda, apenas uma das cinco disciplinas não pertence aos ”semestres iniciais” (programação funcional). No gráfico da direita, apenas duas disciplinas são dos
semestres iniciais, e ainda assim, suas notas não são as mais diminutas do grupo.
3.2. Conclusão
Uma possı́vel solução para o problema da falta de comunicabilidade/feedback entre os
alunos e docentes, resultante da dificuldade de coletar a opinião dos alunos, pode ser contornada por meio de um sistema capaz de receber as opiniões destes alunos, agrupar estas
opiniões em grupos de dados semelhantes e depois avaliar o que está sendo comentado em
cada grupo. Utilizar métodos de clusterização e técnicas de recuperação da informação
para tratar da opinião dos alunos como objetos computacionais pode se mostrar uma estratégia promissora para garantir que os alunos sejam ouvidos e que disciplinas sejam
melhoradas. No contexto do campus da UFC em Quixadá, essa estratégia computacional
pode ser empregada para melhorar a qualidade das disciplinas de ”semestre avançados” e
entender porque tais semestres possuem notas atribuı́das tão baixas.
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Resumo. Seja para decisões empresariais, acadêmicas ou de um grupos informais, existe a necessidade de utilizar da criatividade para idealização de
novos conceitos, produtos ou projetos. Para ajudar no aspecto criativo existem
várias técnicas que originalmente costumam serem aplicadas de maneira não
eletrônica. Esse trabalho, como recorte de um trabalho de conclusão de curso,
apresenta os dois primeiros passos para desenvolvimento de uma ferramenta
eletrônica que dê suporte a técnica de Brainwriting.

1. Introdução
Requisitos de software são caracterı́sticas e comportamento esperado que servem para
descrever um sistema. Requisitos precisam refletir as necessidades e objetivos dos clientes e usuários no uso do sistema [Maiden and Gizikis 2001]. O processo de elicitação,
análise, especificação e validação desses requisitos compreende a área de estudo da Engenharia de Requisitos [Wiegers and Beatty 2013].
Dentre as técnicas criativas existentes, a técnica denominada Brainwriting
[VanGundy 1984] foi escolhida para formulação de uma abordagem de uso por meio de
uma ferramenta móvel (aplicativo para smartphone e tablet) para suporte a grupos em
processo de ideação. A técnica de Brainwriting tradicional especifica uma atividade não
verbal na qual cada integrante de um grupo coloca por escrito suas ideias. Após esse
momento introspectivo, as ideias geradas são apresentadas ao restante dos integrantes do
grupo, que discute as ideias escritas por todos e pode incrementá-las com novas ideias.
O presente trabalho tem por objetivo propor a modelagem de uma ferramenta
móvel para oferecer suporte a prática de Brainwriting para geração de ideias. Para
alcançar esse objetivo foi feita a análise da técnica de Brainwriting e especificação dos
requisitos

2. Análise da técnica de Brainwriting
A visão de a criatividade pode ser definida como o processo mental de geração de novas
ideias por indivı́duos ou grupos. Uma nova ideia pode ser um produto ou a solução de um
problema [Plentz 2011].
É normal imaginar que uma pessoa criativa tenha obtido essa caracterı́stica de
forma natural. Mas vários estudiosos constataram que pode ser estimulada [Plentz 2011].
Para isso, faz-se o uso das técnicas de criatividade, que foram desenvolvidas para apoiar
a geração de ideias.

As técnicas de criatividade são métodos que encorajam ações criativas. Eles focam
nos vários aspectos da ideação para a definição de um problema, geração de ideias, seleção
de ideias ou implementação de ideias [EU-funded COLLAGE project 2015].
Brainwriting é uma técnica de geração de ideias que promove a participação das
pessoas através da expressão escrita.
Brainwriting é uma técnica usada para fomentar a geração de ideias
[Michinov 2012]. Esta técnica é caracterizada pela execução individual entre os membros finalizando com uma prática combinatória e de comunicação escrita à mão em seu
estado tradicional. Há muitas variedades1 , mas de maneira geral todas as ideias são gravadas pelo o indivı́duo que o fez.
No Brainwriting tradicional as ideias são anotadas em post-its que são colocados
na parede ou quadro. O termo Brainwriting é geralmente usado para descrever uma ampla
variedade de técnicas, mas todas eliminam o compartilhamento verbal de ideias.
Quando participantes são expostos às ideias produzidas por outros membros do
grupo ou instruı́das para focar suas atenções nas ideias, eles são cognitivamente estimulados. Com relação a isso, foi feito um comparativo entre as variantes da técnica de
Brainwriting, com foco na forma de exposição de ideias (ver Tabela 1).

Técnicas de Brainwriting

Exposição a ideias produzidas por outros
membros do grupo.

Brainwriting 6-3-5

No momento em que a ideia escrita por cada
membro é compartilhada com o membro à direita.

Nominal Group Technique Na etapa na qual precisam fazer um rank das ideias.
Brainwriting Pool

No momento em que as ideias são expostas no local
central com relação aos participantes, e cada participante
for escolher uma ideia para incrementar

Pin Cards

No momento em que a ideia escrita por cada membro é
compartilhada com o membro à direita.

Tabela 1: Descrição da exposição a ideias por cada variante da técnica de Brainwriting
Dentre as variações do Brainwriting, a escolhida para ser utilizada no projeto foi
a técnica Brainwriting Pool, por permitir a exposição de todas as ideias a todos os participantes e oferecer a escolha para incrementar as ideias. Em adição, foram incorporadas
a possibilidade de discussão com comentários e rankeamento de ideias, a fim de deixar a
experiência mais interessante na ferramenta.

3. Modelagem da Ferramenta
Após a análise da técnica e estudo de ferramentas é necessário obter o entendimento sobre
quais decisões sobre os requisitos da ferramenta serão tomadas antes de implementá-la.
Para isso o passo de execução foi modularizado nos sub-passos seguintes para atingir a
especificação dos requisitos.
1

https://www.mycoted.com/Brainwriting

3.1. Requisitos funcionais
Uma das caracterı́sticas dessa ferramenta móvel é o fluxo de etapas que deve ser seguido
para cada discussão. Um diagrama de estados inicial dessas etapas está descrito na Figura
1.

Figura 1. Etapas da discussão

Os requisitos foram organizados na forma de estórias de usuário [Cohn 2004].
Dois papéis de usuários foram identificados: Facilitador e Participante. Abaixo são apresentadas as estórias identificadas, organizadas por papel de usuário (ver Tabela 2).
R01

Eu como Participante posso sugerir ideia sobre o tema para contribuir na discussão.

R02

Eu como Participante posso comentar ideias minhas e de outros participantes para discutir
detalhes sobre uma ideia sugerida.

R03

Eu como Participante posso avaliar as ideias de outros participantes para emitir valor sobre
a qualidade da ideia gerada.

R04

Eu como Facilitador posso criar um novo grupo de discussão para iniciar a rodada de
Brainwriting.

R05

Eu como Facilitador posso convidar participantes para uma discussão para que os participantes possam gerar novas ideias no grupo de discussão.

R06

Eu como Facilitador posso definir o tema de discussão do grupo para guiar as contribuições
dos participantes durante a discussão.

R07

Eu como Facilitador posso iniciar a etapa de discussão das ideias para divulgar as ideias
geradas para todos os participantes.

R08

Eu como Facilitador posso iniciar a etapa de avaliação das ideias para fomentar uma
seleção das melhores ideias pelos participantes.

R09

Eu como Facilitador posso encerrar a discussão para divulgar aos participantes o resultado
final da discussão.

Tabela 2: Estórias de usuário

3.2. Protótipos de interface
A partir dos requisitos levantados, foram elaborados protótipos com intuito de idealizar
a interação do usuário. Esses protótipos foram construı́dos usando a ferramenta Ionic
Creator. O Ionic Creator é um ambiente para rápida prototipação que beneficia os desenvolvedores de software hı́brido que usam Ionic por agilizar o desenvolvimento com a
geração rápida da interface de um aplicativo.
Ao longo da elaboração dos protótipos, os requisitos foram revisados e incrementados. Na Figura 2, são apresentadas as telas projetadas para a aplicação.

Figura 2. Mesa de ideias, Ranking, Configurações de grupo, Criação de grupo,
Menu de opções do usuário e Lista de grupos em aberto (da esquerda para a
direita)

• Mesa de ideias: — São expostas todas as ideias produzidas pelos participantes.
Os participantes teram a possibilidade de também incrementar as ideias criadas
com novas ideias.
• Ranking: — Ao fim da sessão de Brainwriting são apresentadas ranqueadas todas
as ideias produzidas. O ranking é feito com base na etapa de Avaliando ideias (ver

•
•
•
•

Figura 1) em que os participantes dão notas para as ideias geradas.
Configurações de grupo: — O facilitador poderá configurar o nome, descrição,
tópico (ou gatilho), status (com base na Figura 1) e convidar participantes.
Criação de grupo: — O facilitador é o único usuário com a opção de criar um
grupo, ocorrendo na etapa de Nova (ver Figura 1).
Menu de opções do usuário: — Guia de ferramentas para uso da ferramenta
guiado para o Facilitador e Participante.
Lista de grupos em aberto: — Apresentação dos grupos que não iniciaram as
atividades de discussão. São grupos que estão sendo ainda configurados pelo Facilitador.

4. Conclusão
Para modelagem de uma ferramenta de suporte a geração de ideias é preciso obter conhecimento sobre as diferentes técnicas existentes e escolher a mais eficiente. Com base na
técnica, os protótipos precisam atender os requisitos da técnica para não fugir a proposta
da técnica de criatividade. O uso de técnicas de criatividade de forma eletrônica é uma
nova abordagem que vem ganhando espaço com a maior presença do computador.
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Abstract. In this paper, we propose a new integer programming model based
on perfect matchings for the genome rearrangement problem by transpositions.
We also provide an experimental comparison of the proposed model with the
current models in literature.
Resumo. Neste artigo, propomos um novo modelo de programação inteira
baseada em emparelhamentos perfeitos para o problema de rearranjo de
genomas por transposição. Também fornecemos uma comparação experimental
do modelo proposto com os presentes na literatura.

1. Introdução
A evolução biológica é o conjunto de mudanças nas caracterı́sticas hereditárias de
uma população no decorrer do tempo. Um problema na área de biologia computacional é
o de calcular a distância evolutiva entre duas espécies, sendo que são considerados apenas
conjuntos de mutações, chamados de rearranjos de genomas. Partindo do princı́pio
da parsimônia, em que a natureza utilizaria sempre a melhor solução ou solução mais
simples, a distância evolucionária entre duas espécies A e B é definida como o menor
número de rearranjos necessários para transformar o genoma de A no genoma de B.
Os tipos de rearranjo mais estudados na literatura são os de reversão e
transposição. Neste trabalho, estamos interessados apenas no estudo de rearranjos
de transposição. O problema de distância envolvendo transposições é NP-Difı́cil
[Bulteau et al. 2012], e o melhor algoritmo aproximativo tem razão de 1,375
[Elias e Hartman 2006].
Em [Lancia et al. 2015] e [Dias e Souza 2007] são apresentados modelos
de Programação Linear Inteira (PLI) para o problema.
O modelo definido
em [Lancia et al. 2015] é genérico para todos os tipos de rearranjos, já em
[Dias e Souza 2007] são definidos modelos especı́ficos para cada tipo de rearranjo.
O objetivo deste trabalho é criar um novo modelo de PLI para o problema de
rearranjo de genomas por transposição. Além disso, é feita a comparação experimental
do novo modelo com os atuais existentes na literatura.

2. Rearranjo de Genomas
Ao comparar dois genomas A e B de espécies distintas, é necessário realizar um
mapeamento dos genomas com o intuito de encontrar blocos de genes comuns. Isso se
faz necessário devido à grande quantidade de genes no genoma. Depois de identificado
os blocos, eles são numerados de 1 a n (número de blocos).
Representaremos um genoma como uma permutação π = (π1 π2 . . . πn ), onde
πi ∈ N, 0 < πi ≤ n e i = j ⇔ πi = πj .

2.1. Transposição
Os tipos de rearranjos de genomas mais comuns são: reversões, transposições,
translocações, fusões e fissões [Dias 2012]. As transposições ocorrem quando um
segmento do genoma é destacado e inserido em outra posição [Bafna e Pevzner 1998].
Formalmente, definimos uma transposição ρ(i, j, k), tal que 1 ≤ i < j < k ≤
n + 1, em π = (π1 π2 . . . πn ) como a operação ρπ, que resulta na permutação
(π1 . . . πi−1 πj . . . πk−1 πi . . . πj−1 πk . . . πn ) (Figura 1).
j−1

i

j

k−1 k

Figura 1. Transposição ρ(i, j, k) agindo em uma permutação. Fonte: Elaborada
pelo Autor.

Definimos a permutação identidade como ι = (1 2 3 . . . n). Sendo a distância de
tranposição d(π, σ) o número mı́nimo de transposições ρ1 , ρ2 . . . , ρt tal que ρ1 ρ2 . . . ρt π
= σ, podemos reduzir o problema de distância por transposição entre π e σ ao problema
de ordenação por transposição entre σ −1 π e ι, onde σ −1 π é gerado ao listar cada elemento
de π na sua respectiva posição em σ. Assim, podemos tratar o problema como uma
ordenação por transposição [Dias 2012].

3. Proposta de Modelo Baseado em Emparelhamentos Perfeitos
Neste trabalho, os conceitos de digrafo de camadas e emparelhamentos perfeitos
são utilizados na proposta do novo modelo. Esses conceitos são apresentados a seguir.
Um digrafo de camadas D = (V, A) com k camadas é um digrafo que pode
ser particionado em k conjuntos de vértices, sendo que só existem arcos entre camadas
consecutivas. Denotamos cada partição ou camada como Li , tal que 1 ≤ i ≤ k e i
representa o número da partição. Assim, temos que para todos os vértices a ∈ Li e b ∈ Li
não existe arco que conecte os dois, ou seja, (a, b) ∈
/ A e (b, a) ∈
/ A, e para todo arco
(a, b) ∈ A temos que a ∈ Li e b ∈ Li+1 , tal que 1 ≤ i < k (Figura 2).
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Figura 2. Exemplo de digrafo de camadas com k = 3. Fonte: Elaborada pelo
autor.

Para um digrafo D = (V, A), um emparelhamento M é um subconjunto de A,
tal que a soma dos graus de entrada e saı́da é igual a um, para todo vértice v no digrafo

induzido por M . Um emparelhamento perfeito é aquele em que a soma dos graus de
entrada e saı́da é sempre igual a um, para todo vértice v ∈ V .
Para o novo modelo, considere a seguinte notação: Tk é um conjunto com as
transposições possı́veis na camada k; Vk é um vetor que contém os vértices da camada
k; Mk é um emparelhamento perfeito que representa os arcos da solução da camada k; o
emparelhamento identidade, denotado por M ∗ , é da forma {(1, 1), (2, 2), . . . (n, n)};
L é um limitante superior para o problema; a variável binária Bijk denota se o arco
(i, j) está presente no emparelhamento da camada k; a variável binária tk denota se o
emparelhamento de uma camada é distinto do emparelhamento identidade.
A formulação consiste em transformar a permutação π na permutação σ, onde
σ pode ser interpretado como a permutação identidade na implementação do modelo.
Assim, consideramos um digrafo de camadas, em que a primeira camada de vértices
possui a permutação π e a última camada de vértices corresponde à permutação σ.
Usaremos o limite superior L como limitante da quantidade de camadas de arcos, pois
cada camada representa uma transposição. Desse modo, temos um digrafo de camadas
com L + 1 camadas de vértices e L camadas de arcos.
O modelo é definido como:
min

L
X

tk

(1)

k=1

sujeito a:
X

Bijk = 1, ∀j ∈ Vk , ∀k ∈ {1, . . . , L}

(2)

Bijk = 1, ∀i ∈ Vk , ∀k ∈ {1, . . . , L}

(3)

i∈Vk−1

X
j∈Vk−1

Biσi L = 1, ∀i ∈ VL , ∀σi ∈ VL+1
Mk ∈ Tk ∪ M ∗ , ∀k ∈ {1, . . . , L}
tk = 1, Mk ∈ Tk , ∀k ∈ {1, . . . , L}
tk = 0, Mk = M ∗ , ∀k ∈ {1, . . . , L}
tk ≤ tk+1 , ∀k ∈ {1, . . . , L − 1}
tk ∈ {0, 1}, Bijk ∈ {0, 1}, ∀k ∈ {1, . . . , L}

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Para facilidade de entendimento do modelo, as restrições (5), (6) e (7)
apresentadas não são lineares. A transformação dessas restrições não lineares para
restrições lineares foi feita com a utilização da biblioteca do solver CPLEX da IBM
[CPLEX 2009]. Utilizamos (2) e (3) para garantir que os arcos da solução formem
emparelhamentos perfeitos em cada camada de arcos. A restrição (4) força que a
última camada de vértices possua a permutação σ. A (5) garante que sempre utilizamos
operações válidas para cada camada, e (6) e (7) definem o valor da variável tk . A restrição
(8) agrupa os emparelhamentos identidade nas últimas camadas, reduzindo assim o
número de soluções redundantes no espaço de soluções, e a restrição (9) define o tipo das
variáveis. Com a função objetivo (1), queremos minimizar o número de emparelhamentos
utilizados que são distintos do emparelhamento identidade.

4. Comparação Experimental dos Modelos
Utilizando-se da linguagem C++ e da biblioteca do solver CPLEX 12.6.1 da IBM
[CPLEX 2009], foram implementados os modelos definidos em [Lancia et al. 2015] e
[Dias e Souza 2007], assim como o novo modelo apresentado na Seção 3. Para estimar
o número de camadas do grafo (L), foram utilizadas as heurı́sticas apresentadas em
[Dias 2012].
Os testes foram realizados em um servidor com um processador octacore de
3,0GHz, 8GB de RAM e executando o sistema operacional Ubuntu 14.04.3. As instâncias
de teste utilizadas eram de três formas: i) πX, tal que πX = (n n − 1 . . . 1); ii)
πY , tal que πY = (n n − 2 . . . 2 1 . . . n − 3 n − 1); iii) permutações aleatórias. As
instâncias πX e πY foram escolhidas por serem famı́lias de permutações conhecidas
[Dias e Souza 2007]. Foi estipulado o tempo limite de duas horas para execução dos
testes. Esse tempo limite reflete o tempo real decorrido desde o inı́cio até o fim da
execução, já o tempo reportado é o valor da soma de tempo de uso de cada núcleo
do processador calculado pelo CPLEX. Cinco instâncias aleatórias foram geradas para
cada tamanho de entrada, e as médias de tempo de execução são apresentadas para cada
tamanho. Os resultados são mostrados nas Tabelas 1, 2 e 3.
Tabela 1. Resultados da comparação experimental utilizando permutacões πY .
Fonte: Elaborada pelo Autor.
Permutações πY = (n n − 2 . . . 2 1 . . . n − 3 n − 1)
Tempo de CPU (segundos)
n

[Lancia et al. 2015] [Dias e Souza 2007] Emparelhamentos Perfeitos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,01
0,01
0,02
0,02
0,77
0,90
8,84
23,26
4558,68
24627,00
timeout

0,01
0,01
0,01
0,04
1,19
1,48
25,99
521,6
21939,10
timeout
timeout

0,01
0,01
0,04
0,15
0,85
3,60
1315,85
446,29
timeout
timeout
timeout

Tabela 2. Resultados da comparação experimental utilizando permutacões πX.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Permutações πX = (n n − 1 . . . 1)
Tempo de CPU (segundos)
n

[Lancia et al. 2015]

[Dias e Souza 2007] Emparelhamentos Perfeitos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,01
0,01
0,10
0,47
5,77
27,97
446,02
3795,80
55462,50
timeout

0,01
0,01
0,01
0,33
2,02
101,19
7301,63
53355,00
timeout
timeout

0,01
0,01
0,23
1,37
45,20
3420,28
timeout
timeout
timeout
timeout

Tabela 3. Resultados da comparação experimental utilizando permutações
aleatórias. Fonte: Elaborada pelo autor.
Permutações Aleatórias - Tempo Médio de Execução
Tempo de CPU (segundos)
n

[Lancia et al. 2015] [Dias e Souza 2007] Emparelhamentos Perfeitos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,01
0,01
0,01
0,125
0,68
9,315
31,31
706,97
5286,78
39348,43
timeout

0,01
0,01
0,01
0,14
0,45
7,57
287,29
6391,27
timeout
timeout
timeout

0,01
0,01
0,01
0,13
3,38
114,47
1075,95
384,09
timeout
timeout
timeout

5. Considerações
A comparação experimental mostra que o modelo definido em [Lancia et al. 2015]
possui melhores resultados nos três tipos de instâncias utilizadas. Os resultados também
mostram que os modelos não conseguem executar instâncias de tamanho maior ou igual
a 12, o que significa que eles ainda não são viáveis na prática, pois instâncias reais do
problema possuem entradas com permutações muito maiores. Como trabalho futuro, uma
possibilidade é a tentativa de uma nova abordagem, como a de algoritmos genéticos.
Outra direção de trabalho é o estudo teórico com o objetivo de conseguir melhores
limitantes para o problema.
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Abstract. In this paper, we present a proposal for room monitoring system to
reduce the power consumption by controlling lights and triggering an alarm
in case of doors open with the air conditioner on. The two main objectives of
the project to be designed are to reduce energy consumption and awareness
of people about changes in habits. For its idealization and prototyping are
employed knowledge of Programming Techniques for Embedded Systems and
Environmental Education courses.
Resumo. Nesse artigo, apresenta-se uma proposta de sistema de
monitoramento de salas para redução do consumo de energia elétrica,
através do controle de lâmpadas e o acionamento de um alarme em caso de
portas abertas com o condicionador de ar ligado. Os dois principais objetivos
do projeto a ser desenvolvido são a redução do consumo de energia e a
conscientização das pessoas sobre mudanças de hábitos. Para sua idealização
e prototipagem, são empregados conhecimentos das disciplinas de Técnicas de
Programação para Sistemas Embarcados e Educação Ambiental.

1. Introdução
Nos últimos anos, tem-se mostrado cada vez mais forte a necessidade de cuidado com o
meio ambiente e do uso consciente dos recursos por ele fornecidos. Nesse cenário, a cada
dia mais, ciência e tecnologia voltam-se para as questões de preservação e recuperaçâo
ambientais, contribuindo com novas técnicas e áreas de trabalho, como a criação de
materiais menos poluentes e a aplicação da automação voltada para o desenvolvimento
sustentável.
Entretanto, há um outro quesito com o qual todas as pessoas podem contribuir, que
diz respeito à conscientização e aos hábitos de cada indivíduo, como mostrado em [1] e
[2]. Muitas pessoas já tem se mostrado conscientes de seu papel diante do meio ambiente
em que vivem, e de que suas ações, mesmo que pequenas, podem trazer importantes
mudanças. Apesar disso, a grande maioria da população ainda não percebeu a importância
da mudança de certos hábitos e maus costumes, como mostrado em [3], permanecendo
em uma zona de conforto, que a impede de enxergar que seus atos podem trazer grandes
prejuízos - como o alagamento de grandes áreas florestais para a construção de uma nova
hidrelétrica - ou melhorias - como a diminuição da fome no mundo.
Baseando-se na observação de hábitos de pessoas em ambientes em que há
lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado, e da crescente necessidade de ações de

sustentabilidade, esse artigo apresenta uma proposta de projeto que une conhecimentos
das disciplinas de Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados e Educação
Ambiental. Ele poderá servir de inspiração para outros projetos mais detalhados, que
unam os conceitos de eficiência energética e desenvolvimento tecnológico, e terá como
produto, por enquanto, um protótipo do sistema descrito em seção posterior.
A proposta deste projeto é a criação de um sistema de monitoramento de uma sala
em que há fluxo de pessoas e condicionadores de ar. Ele possui dois objetivos principais:
o primeiro deles é a redução do consumo de energia elétrica, por meio do desligamento
automático das luzes quando passado certo tempo sem pessoas na sala; o segundo, que é
seu diferencial, é a conscientização das pessoas quanto ao prejudicial costume de deixar
portas abertas com o aparelho de ar-condicionado ligado, por meio do acionamento de
uma alarme quando passado certo tempo com a porta aberta.

2. Recursos Utilizados
Para o desenvolvimento do projeto, serão utilizados os seguintes recursos principais:
Beaglebone Black, que é a plataforma de desenvolvimento utilizada na disciplina
de Técnicas de Programação para Sistemas Embarcados. Ela será responsável pelo
processamento dos sinais de entrada, produzidos pelos eventos do ambiente observado, e
pela tomada de ação a partir dos resultados desse processamento.
A Beaglebone Black foi escolhida tanto para se colocar em prática os
conhecimentos adquiridos na disciplina de Técnicas de Programação para Sistemas
Embarcados, como devido aos recursos que oferece, permitindo o uso de vários
dispositivos simultaneamente, como os sensores mostrados nesse artigo.
Sensores de presença PIR, que serão utilizados na verificação da presença de
pessoas no ambiente em observação. No protótipo, serão utilizados dois, entretanto, em
um ambiente real, sua quantidade deve ser adaptada de forma a cobrir toda a área desejada.
O sensor de presença foi escolhido devido às suas características, como a sensibilidade e
o alcance da detecção.
Sensor Magnético para portas e janelas, que será utilizado para a verificação se
a porta está aberta ou fechada. Ele foi escolhido por ser uma ferramenta fácil de usar e de
baixo custo, capaz de cumprir o objetivo determinado.
Sensor de Corrente, utilizado na observação se o aparelho de ar-condicionado
está ligado. No projeto, será usado o sensor SCT-013-000.
A escolha do modelo do sensor de corrente baseou-se na sua caraterística de não
ser um dispositivo invasivo. Apesar disso, sabe-se que outros sensores, inclusive mais
baratos, caberiam melhor a este projeto e a uma futura aplicação.
Além dos dispositivos citados, também serão utilizados outros recursos na
montagem do protótipo, como uma lâmpada, um interruptor e outros componentes de
circuito.

3. Metodologia
É muito comum deixarmos as portas abertas quando entramos ou saímos de uma sala.
Muitas vezes, essa ação está tão enraizada, que se torna inconsciente. Outras vezes,

entretanto, apenas as deixamos abertas enquanto realizamos uma ação considerada rápida,
como falar com alguém que está do lado de fora. O mesmo vale para a lâmpadas, que,
diversas vezes, deixamos acesas apenas enquanto planejamos sair da sala por um breve
momento. Visando atender a esses variados casos, a seguinte metodologia será adotada.
3.1. Monitoramento das Lâmpadas
Para a detecção de pessoas nas salas, serão instalados sensores de presença PIR, que são
sensíveis a objetos a distâncias de três a sete metros, dependendo das configurações que
empregarmos. Além disso, eles permitem a regulação da frequência com que realizarão as
verificações e do intervalo de tempo em que desconsideram os sinais recebidos, por meio
de um delay – tempo em que sua saída permanece em alta –, que pode variar de cinco
a duzentos segundos. Nesse projeto, seus sinais de saída, ao invés de ativarem algum
circuito para acender lâmpadas, enviarão dados para a Beaglebone, avisando que as luzes
devem permanecer acesas.
Deve-se assumir que o objetivo do sistema utilizado é sempre apagar as luzes.
Para tratar isso, três variáveis devem ser observadas. A primeira delas é o interruptor
de luz, que encontramos nas tomadas. Se ele fechar o circuito, ou seja, a lâmpada for
ligada, isso deve ser percebido pelo sistema e as outras duas variáveis devem ser levadas
em consideração. Por outro lado, se as luzes estiverem apagadas, os outros sinais serão
ignorados. A segunda variável diz respeito a um timer que será iniciado quando as luzes
forem acesas. Se seu tempo for completado, as luzes serão apagadas. Por último, a
terceira variável relaciona-se com os sinais fornecidos pelo sensor de presença. Sempre
que forem detectadas pessoas, um sinal será enviado para a Beaglebone e o timer será
reiniciado.
3.2. Monitoramento das Portas e Aparelhos de Ar-condicionado
Para a verificação se o aparelho de ar-condicionado está ligado, será usado um sensor de
corrente. Já para a verificação se a porta está aberta, será utilizado um sensor magnético
para portas e janelas. Para o controle dessa etapa do projeto, também serão consideradas
três variáveis.
A primeira delas corresponde ao sensor de corrente. Se o condicionador de ar
estiver desligado, o que é indicado por esse sensor, as outras duas variáveis devem ser
ignoradas. Por outro lado, se ele estiver em funcionamento, elas devem começar a ser
observadas.
A segunda variável corresponde ao sensor magnético. Se a porta for aberta, um
timer deve ser disparado, de forma que esse sistema permita certa flexibilidade e não
alarme pela simples ação de a porta ser aberta. Se o tempo do timer expirar, a terceira
variável, que representa o alarme, deve ser utilizada. O alarme deve parar de soar apenas
quando a porta for fechada, ou seja, quando o valor da variável que representa seu sensor
for alterado. Se a porta for fechada antes que o tempo do timer expire, o timer deve ser
zerado.

4. Resultados Esperados
Embora esse projeto seja, ainda, apenas uma ideia, ele pode servir de base para muitos
trabalhos futuros. Espera-se que ele seja capaz de atingir seus dois principais objetivos,

que são a redução do consumo de energia elétrica decorrente de uma melhor utilização das
lâmpadas e a conscientização da população, por meio da aplicação de uma tarefa simples
como fechar a porta quando o ar-condicionado estiver ligado.

5. Conlusão
Vivemos em um planeta que precisa de cuidados, para que toda a vida existente possa
persistir. No entanto, há muito tempo a humanidade o tem prejudicado, como resultado
de um desenvolvimento sem cuidados com o meio ambiente. Embora muitas pessoas
venham adquirindo consciência de suas responsabilidades, grande parte permanece em
uma zona de conforto que não permite a tomada de atitudes, transmitindo esses maus
hábitos para as próximas gerações. Apesar desse cenário, há três importantes setores
que estão se voltando cada vez mais para as questões ambientais, que são a ciência,
a tecnologia e os meios de transmissão de informações. Ter conhecimento sobre os
problemas que ameaçam a vida no planeta e dos meios para enfrentá-los é fundamental
para a conscientização e mobilização a favor da preservação ambiental. E a ciência e a
tecnologia nos mostram meios de combate a esses problemas, por meio do fornecimento
de novas ferramentas e conhecimentos direcionados ao cuidado com o meio ambiente e
à melhoria da qualidade de vida da população. É preciso lembrar-se, também, que ações
simples podem trazer grandes transformações.
Portanto, esse projeto apresenta-se como mais uma proposta que pode trazer
melhorias, como a redução do consumo de energia, e fomentar a conscientização
das pessoas para a questão ambiental. Espera-se que trabalhos futuros possam ser
desenvolvidos, tanto para o amadurecimento das ideias presentes nessa proposta, como
para sua implementação em um ambiente real.
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Abstract. The world population growth combined with the increasing scarcity
of water in certain regions, such as in northeastern Brazil, imposes in the creation and improvement of agricultural techniques high productivity able to manage efficiently, gradually more exiguous resources such as water. Thus the optimization of sustainable methods such as aquaponics becomes a discriminating
factor in the spread and maintenance of such mechanisms. And the monitoring
and control of this aquaponics system through embedded systems a fundamental
advance in a gradually more connected world.
Resumo. O crescimento da população mundial aliado ao aumento da escassez
de água em certas regiões, como no nordeste brasileiro, injunge na criação
e aperfeiçoamento de técnicas agropecuárias de alta produtividade aptas a
gerir, com eficiência, reursos gradualmente mais exı́guos como a água. Assim a otimização de métodos sustentáveis como a aquaponia se torna um fator
discriminante na difusão e manutenção de tais mecanismos. Sendo o monitoramento e controle desse sistema aquapônico por meio de sistemas embarcados
um avanço fundamental em um mundo gradativamente mais conectado.

1. Introdução
No Brasil passamos por uma escazes de água muito grande com destaque no nordeste do
pais ao passo que 72% da agua potavel e utilizada para a irrigacao, por todos esses aspectos se faz nescessario a utilizacao de metodos de cultivo mais eficientes e sustentaveis.
Um metodo em ascensao que se adequa a tal nescessidade e a aquaponia. E para uma melhor implementacao e manejo desse metodo podemos se utilizar de sistemas embarcados
para monitoramento e controle do mesmo.

2. Como Funciona a Aquaponia
Aquaponia pode-se resumir como a união entre aquicultura( produção de organismos
aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, anfı́bios e répteis) e hidroponia(sistema
de produção de alimentos em água), criando assim uma criação simbiótica entre plantas e peixes. Aquicultura: É uma ciência que estuda técnicas de cultivo de organismos
aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, anfı́bios e répteis o que varia desde peixes

Figure 1. Funcionamento sistema de aquaponia.

como a tilapia até a tartarugas e rãs criados para alimentação humana. Nesse artigo sera
tratado a aquicultura voltada para a piscicultura, o cultivo de peixes. [2]
Hidroponia: Nome dado a um sistema de cultivo de plantas que não precisa de
terra (solo). Tendo como principal aspecto as raı́zes das plantas ficando dentro da água.
Para que possam se desenvolver, são adiconados fertilizantes na água. Com o uso da
hidroponia existem muitas vantagens (para os produtores), sendo elas uma redução no
espaço utilizado e controle no clima das estufas. Como não necessita de solo e os nutrientes são controlados, com isso o aumento de produção é iminente tendo também um
menor consumo de água e agrotóxicos. Por ser cultivado em ambiente fechado diminui
consideravelmente o ataque de predadores e as mudanças climáticas externas.
Como mostrado na figura 1, o funcionamento dessa união é relativamente simples.
Semelhante aos sistemas de psicultura, em um sistema de aquaponia ha a presenca de
tanques de cultivo de peixe e o fluxo da agua por meios de bombas para a oxigenação e

manutenção da água, o que difere esse método da aquicultura e o reuso da água desses
tanques, agua esta repleta de dejetos ricos em nutrientes como a armonia, em um sistema
hidropônico.
A água utilizada pelos peixes rica em nutrientes é bombeada para o cultivo de
vegetais orgânicos que se utiliza deste fluxo como fonte de água e alimento para as plantas.
Retornando para o recinto de criação para inı́cio de um novo ciclo assim servindo como
filtro para o sistema de cultivo de peixes.

3. Material
Um sistema de aquaponia é composto basicamente por: Um recinto para a criação dos
animais, aquário e/ou tanque, recipientes adequados para cultivo de vegetais, tubulações
para o fluxo d’água e para construção de um cifão de escoamento da água nos recipientes
de cultivo, bomba d’agua, argila expandida e/ou espuma fenólica para fixamento dos vegetais, sendo eles aptos para tal cultivo ( verduras, leguminosas, bulbos, etc) e animais
aquáticos de consumo humano (peixes, moluscos, crustaceos, chegando ate a tartarugas,
ras)
O material necessário para o desenvolvimento desse projeto se encontra na Tabela
1. Preço baseado no mercado brasileiro, sem taxa de envio e, exceto os botões, valor
unitário.

4. Funcionalidade
Sistema aquapônicos são sistema relativamente auto-suficientes que requerem pouca ou
nenhuma interação humana para seu funcionamente básico, o que diz respeito ao cultivo
dos vegetais e a produção de peixes. No entanto, intempéries são inerentes a todo sistema
de cultivo. Se certos parâmetros forem monitorados, sendo eles, temperatura, umidade,
nı́vel d’água, etc, consegue-se ter um maior controle dos processos em execução.
4.1. BeagleBone Green Rev.1
O microprocessador utilizado no projeto foi a Beaglebone Green, baseado na plataforma
Cortex-A8 da Texas Instruments dentre sua configuração se destaca: um processador
AM335x 1GHz ARM R Cortex-A8, 512MB de memória RAM DDR3, 4GB de 8 bits
eMMC de armazenamento flash integrado, acelerador gráfico 3D, acelerador de ponto
flutuante NEON e dois microcontroladores PRU de 32 bits. Quanto a conectividade, ela
dispõe de USB host para alimentação e comunicações, Ethernet, dois cabeçalhos de 46
pinos e dois conectores Grove (I2C e UART).
Sendo a plataforma voltada para internet das coisas e automação e controle de processos, no projeto ela é o elemento primordial no processo de monitoramento e controle
do sistema aquaponico. Responsavel pela computação dos dados colidos pelos sensores e
por executar as devidas medidas com base nessa coleta, como a ativação ou desligamento
da bomba d’água, de forma a manter o sistema de cultivo nos padrões desejados pelo
produtor. [1]
4.2. Sensor de Luminosidade LDR 5mm
O LDR, do inglês de Light-Dependent Resistor, que como a nomenclatura já indica é
um resistor dependente de lu. É um resistor cuja resistência varia com a intensidade luminosa. Esta variação da resistência é inversamente proporcional à luminosidade, isto é

quanto maior a luz incidente nesse componente, menor será sua resistência. O LDR é constituı́do de um semicondutor de alta resistência, que ao receber uma grande quantidade de
fótons oriundos da luz incidente, ele absorve elétrons que melhoram sua condutibilidade,
reduzindo assim sua resistência. Deste modo, ele pode assumir resistências na ordem de
mega Ohm no escuro e resistência na ordem de poucas centenas quando exposto a luz.
No sistemas será aclopado na parte superior do recipiente do cultivo. Seus dados
servirão, basicamente, para identificar se ha pouca ou muita luminosidade e assim poderemos ter um fluxo de água mais condizente com o ambiente, por meio do controle da
bomba d’agua.
4.3. Sensor Nı́vel Água
sensores de nı́vel detectam nı́vel de lı́quidos em reservatórios na altura em que forem
instalados. No projeto será localizado na altura d’água limite com o objetivo de evitar o
transbordo. Quando o nı́vel de água for alcançado, o sensor enviará um sinal a Beaglebone
Green que tratará de ativar a bomba d’agua.
4.4. Sensor de temperatura à prova d’água NTC 10k
Composto por um resistor sensı́vel à temperatura e uma sonda inoxidável, o sensor de
temperatura à prova d’água NTC 10k é do tipo NTC(Negative Temperature Coefficiente)
porque seu coeficiente de variação de resistência com a temperatura é negativa. Muito utilizado em projetos onde se faz necessária a medição de temperatura da água por imersão.
Sua ligação ocorre com apenas dois fios, um ligado em 5V e o outro ligado em
um pino analógico com resistor para o GND. No sistema seŕa posicionado dentro d’água.
Com ele serão recolhidos dados referentes a temperatura da água sendo utilizado para
adequacao da temperatura do ambiente de producao dos peixes.
4.5. Sensor de Umidade - DHT11
Situado no recipiente do cultivo dos vegetais, podendo, o mesmo, ficar acoplado na parede
do recipiente. A informação recolhida deste sensor sera utilizada para controlar o fluxo
de água, tornando o sistema mais flexı́vel a adaptação de ambientes diferentes, ofertando
um meio mais propicio para o crescimento dos vegetais.
4.6. Display LCD 16x2
Posicionado na parte exterior, nele sera mostrado ao usuario do sistema as informações
recolhidas para um acompanhamento do sistema de produção.
4.7. Push Button
Localizado próximo a BeagleBone Green e ao Display, possibilitará a navegação no menu
de dados coletados visualizados no display LCD 16x2.

5. Conclusão
Dado o exposto, com o monitoramento dos dados que serão recolhidos pode-se ter um
melhor controle do sistema de aquaponia, de forma a torna o ambiente de cultivo mais
produtivo. Assim sendo, o monitoramento de alguns aspectos como temperatura d’água,
luminosidade e nı́vel d’água tornara possı́vel o controle do fluxo de água da forma mais

Table 1. My caption

ITEM
BBG REV C
Sensor de Luminosidade LDR 5mm
Sensor Nı́vel Água
Sensor de Temperatura à Prova
D’água NTC 10k
Sensor de Umidade - DHT11
Display LCD 16x2
Push Button (4)
Total

PREÇO
R$ 280,00
R$ 1,50
R$ 10,00
R$ 12,00
R$ 15,00
R$ 14,00
R$ 3,00
R$ 335,50

apta possı́vel para a captação de nutrientes, oxigênio e água para os vegetais e temperatura adequada e ambiente limpo e rico em oxigenio aos animais do sistema aquaponico.
Encontrando falhas que não seriam facilmente perceptı́veis sem o uso do sistema de monitoramento e controle. Tornando possivel uma produção em larga escala mais eficiente e
cômoda.
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Abstract. This paper describes the process for th realizationt of a collective
painting in the city of Quixadá. The influence of new technologies of the image
and its use in Drawing I course, and some answers are given to questions on
pedagogical actions committed to the environment.
Resumo. Este artigo descreve o processo utilizado para a realização de um
mural coletivo na cidade de Quixadá. A influência das novas tecnologias da
imagem e sua utilização na disciplina de Desenho I, além de algumas
respostas que são apresentadas aos questionamentos sobre ações pedagógicas
comprometidas com o meio-ambiente.
“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou sua construção”(FREIRE, 1996)

1. A tecnologia como ferramenta na sala de aula.
Hoje o desenho para além de uma ferramenta que potencializa a criatividade também se
faz necessário para a interiorização de uma sensibilidade estética. Porém é importante
lembrar de nosso compromisso com a sustentabilidade do planeta e a condição
financeira de nosso corpo discente, considerando que estamos numa instituição pública.
Diante destas condições encontramos alguns desafios durante a disciplina de Desenho I
no curso de Design Digital: Como utilizarmos os dispositivos tecnológicos à nosso
favor? Como trabalharmos de forma ecologicamente correta nesta disciplina? Com estes
questionamentos surgiram algumas soluções aqui expostas.
A primeira solução foi utilizada durante toda a disciplina. A grande utilização de
papel nesta disciplina é também um problema ecológico. Muitos borrões, rabiscos, e
mais e mais folhas são demandadas para o aperfeiçoamento do desenho. Como solução
utilizamos com muita frequência a projeção da imagem, utilizando projetor e
computador. Os desenhos eram projetados e seguidos como modelo. Assim, evitamos a
cópias e distribuição de várias impressões. Muitos alunos copiavam os modelos
projetados com seus telefones celulares, podendo assim consultá-los em diferentes
momentos após a aula. Um determinado tempo era dado e os exercícios eram realizados.
Para aplicação de uma consciência ecológica na disciplina de Desenho I foram
reutilizados jornais velhos nos trabalhos finais dos alunos. A reutilização é um conceito

que têm crescido muito nos últimos anos. Tendo em vista que estamos produzindo
muito lixo e se faz urgente repensarmos nossa atitude buscando soluções para diminuir
ao máximo nosso impacto no planeta. A sugestão foi a realização de um mural coletivo
onde seriam reutilizados os jornais, como atividade final da disciplina. E para fazer esse
mural coletivo utilizamos a técnica do lambe-lambe.
O lambe-lambe é basicamente um pôster ou cartaz de papel de tamanhos variados
que são colados geralmente com cola de polvilho ou de farinha - devido ao baixo custo,
muito utilizado na arte de rua - em espaços públicos, geralmente em muros e postes. São
pintados individualmente com tinta látex, spray ou tina guache e podem ser feitos em
série. É muitas vezes apontado como variante contemporânea dos cartazes. O lambelambe como intervenção artística surgiu nos EUA e ficou conhecido no Brasil graças a
alguns trabalhos de coletivos como o “SHN”, “Faca” e projeto “Chã”, no começo dos
anos 2000. Esse método de intervenção foi bastante utilizado no Brasil durante o
período da Ditadura Militar.

2. Mural coletivo.
No dia 13 de Junho de 2016 toda a turma da disciplina de Desenho I iniciou a realização
do lambe. O processo se deu em três etapas.
A primeira foi à pintura das folhas de jornal para serem reutilizadas. Para deixálas prontas como telas nas aulas de desenho, tivemos que pintá-las de branco. Um dia
antes da aula preparávamos de acordo com o número dos alunos. Essa etapa levou
quatro semanas, a cada semana que se passava reproduzíamos uma obra diferente. Na
primeira semana dia 20 de Julho de 2016 reproduzimos “Blue Nude”, da fase azul de
Picasso (1881 – 1973). Na semana seguinte dia 27 de Julho de 2016 reproduzimos
“Christina”, de Mondigliani (1884 – 1920). Nas duas últimas semanas reproduzimos
“Red Cannas” e “Blue Flowers”, ambas de Gorgia O’Keeffe (1887 – 1986). Além do
tempo de aula também houve necessidade de uma atuação, enquanto monitor,
auxiliando os alunos nas pinturas, dando instruções de como pintar e misturar as tintas vale ressaltar que não houve interferência nem no traço, nem no modo de agir dos
alunos, para que o resultado final fosse bem orgânico, contemplando cada forma de
pintura. O tema do mural foi aparecendo de acordo com as pinturas escolhidas. Aqui
teríamos um tema feminino, repleto de curvas e flores.
A segunda etapa foi no dia 24 de Agosto de 2016. O local escolhido para o mural
ficava na Rua Epitácio Pessoa – Em frente a agência do Banco Itaú e do lado da Escola
José Jucá (que nos cedeu uma escada). Fomos ao local escolhido para o mural pela
manhã, estava presente apenas um pequeno número de alunos (5) pois o trabalho não
demandava a participação de toda a turma. Infelizmente a cola não aderiu à parede,
impossibilitando a colagem. A Professora sugeriu que voltássemos ao local à noite e
disse que traria um balde com cola caseira, acertamos o horário e voltamos para casa.
Uma vez à noite, com tudo pronto demos início a colagem, demorou um pouco para
pegarmos o jeito, mas depois tudo deslanchou.
A terceira etapa foi dia 31 de Agosto de 2016. Quando acrescentamos alguns
arabescos no mural. (Figura 01) Fomos ao local à noite e fixamos detalhes nas

extremidades e uma frase que representasse o sentimento que nutrimos pela ideia ao
longo de todo o processo, em resumo: (Figura 02) “Eu sou amor de Cabeça aos Pés”(
Novos Baianos).

Figura 01 – Vista do mural em Quixadá. Foto: Ruanna Felipe

Figura 02 – Vista do mural em Quixadá. Foto: Ruanna Felipe

3. Conclusão
Ao decorrer do processo vimos o quanto estávamos deixando aquele muro bonito, mais
que isso, vimos o quanto à arte muda os espaços e o quanto chama a atenção. Aquele
lugar é usado com estacionamento para carros de horário e como lixão. Nosso mural é
como uma rosa que brota em meio à sujeira. Um fato curioso foi que vimos o mesmo
carro passar por nós duas vezes bem devagar e na terceira o condutor baixou o vidro e

pediu algumas pinturas que não fossemos utilizar. Outras pessoas pararam perguntaram
para saber mais detalhes do ato, ou simplesmente davam seu apoio com comentários do
tipo: “ Que legal!” ou “Muito bem!”. Todas estas manifestações voluntárias de apoio
trouxe um sentimento de protagonismo na nossa vivência. O ato de transformar um
espaço fica potencializado com a resposta imediata da população. Por mais que seja uma
obra temporária nos sentimos uma parte da cidade.
Porém, a sorte foi lançada quando terminamos o mural. Quando uma obra segue
em público ela pode ser alterada à qualquer instante. Pichações, outros lambes, ou
cartazes podem interferir aleatoriamente sempre. Para a surpresa de todos, o mural
continua lá, e já se passaram dois meses. Atualmente a pintura adquiriu uma textura
quebradiça, devido ao calor impiedoso que temos na cidade, isso contribuiu para que ela
fique mais interessante.
.
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Abstract. the course of differential and integral calculus is one of the first challenges faced by engineering and science students, and also a sophisticated and
accurate tool for the study of natural phenomena. However, some freshmen,
of engineering courses, end up being discouraged by the difficulties faced in
these disciplines. Faced with this situation, in the context of Federal University
of Ceará on the campus of Quixadá, the monitors of Calculus I sought ways
to encourage computer engineering students to study calculus with a different
perspective. It was then proposed to the group, through a correlation between
Calculus and the others diciplines of the course, a apresentation of calculus
concepts as tools on the analysis of circuits.
Resumo. O curso de Cálculo Diferencial e Integral é um dos primeiros desafios
enfrentados por estudantes de engenharia e ciências, e também uma ferramenta
sofisticada e precisa para o estudo de fenômenos da natureza. Entretanto, alguns alunos ingressantes, de cursos de engenharia, acabam se desmotivando
mediante à dificuldades enfrentadas nessas disciplinas. Ao deparar-se com essa
situação, no contexto da Universidade Federal do Ceará no campus de Quixadá,
os monitores de Cálculo I buscaram formas de incentivar os estudantes de engenharia de computação a estudar Cálculo com uma ótica diferente. Foi então
proposto ao grupo, por meio com uma co-relação entre Cálculo e outras disciplinas do curso, uma apresentação dos conceitos de Cálculo como ferramentas
na análise de circuitos.

Introdução
Atreladas aos cursos de engenharia, estão as disciplinas de formação básica, que são comuns a qualquer habilitação da área, como Cálculo Diferencial e Integral (CDI), Álgebra
Linear, as Fı́sicas, entre outras. Essas disciplinas têm o objetivo de fornecer conhecimentos básicos de matemática e fı́sica para o estudantes, a fim de torná-los aptos a resolver
problemas das disciplinas profissionalizantes e especı́ficas do curso.
No decorrer do curso de graduação em Engenharia de Computação (EC), muitos
problemas relacionados a análise de circuitos, eletrônica e sinais de comunicação podem ser modelados com conceitos advindos do CDI, e o estudante de engenharia deve
estar bem familiarizado com tais conceitos, a fim de aplicá-los corretamente. Logo, os
conceitos de cálculo tornam-se ferramentas indispensáveis na modelagem de problemas
reais, que serão enfrentados pelo engenheiro de computação. E para isso, o rendimento

do aluno nessas disciplinas implica diretamente no desenvolvimento do mesmo no curso.
Porém, o desconhecimento da necessidade do estudo dessas disciplinas e a dificuldade de
acompanhamento dos conteúdos tornam os nı́veis de evasão e reprovação elevados.

Metodologia
O trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, no contexto da UFCCampus de Quixadá, aplicado pelo Programa de Iniciação à Docência. O processo de
aprendizagem dos alunos de Cálculo foi o foco da pesquisa, na qual através de entrevistas
com os alunos foi possı́vel induzir os rumos do trabalho. Após as entrevistas, foi identificado que o monitor deveria promover mudanças no estilo da explanação da matéria.
“Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de
forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de
confirmar ou infirmar hipóteses construı́das previamente”.
[Bogdan and Biklen 1994]
Buscou-se por meio de livros de Eletromagnetismo [Halliday et al. 2002],
Equações Diferenciais [Zill 2003] e Análise de Circuitos [Alexander and Sadiku 2000],
correlacionar o Cálculo com algumas disciplinas do curso de EC ofertado no campus da
UFC em Quixadá. Então, foi elaborada uma apresentação com uma análise do circuito
RLC, através dos conceitos coletados desses livros, de modo a esclarecer o principal questionamento da pesquisa, que é o porquê de se estudar Cálculo na EC.

Problemática
Na formação do engenheiro, conceitos de cálculo, álgebra e fı́sica são fundamentais. Na
pesquisa realizada nos atendimentos da monitoria de CDI, na UFC-Campus de Quixadá,
verificou-se que parte dos ingressantes em engenharia de computação não veem utilidade
nem a aplicação dessas disciplinas. E esse fato está relacionado com a falta de informação
de aplicações dos conceitos no decorrer do curso. Entende-se que se o aluno não entende
o porquê lhe está sendo apresentado tais assuntos, então, não há interesse em aprendê-los,
logo, estuda-se apenas para ser aprovado na disciplina, não atentando que esses conceitos
serão de suma importância para o decorrer do curso.
Além disso, viu-se que os alunos questionavam sobre as exigências de provas e
demonstrações que envolvem o CDI e a Álgebra Linear, pois relatam que a matemática
deve servir como ferramenta para o engenheiro, não para provas repetitivos de teoremas.
Entende-se porém, que as provas são essenciais para verificar-se da veracidade dos teoremas, mas deve-se priorizar as aplicações, pois elas exercitam a capacidade criativa do
futuro engenheiro.
Foram relatadas também crı́ticas da parte dos ingressantes em relação às aulas,
onde segundo eles, quase sempre, ou muitas das vezes, consistiam na repetição do que
estava no material de apoio, ou no livro-texto. Além de crı́ticas referentes a didática dos
professores, mas grande parte dos alunos reclama do que se era cobrado por eles.
“Um aspecto a ser destacado é um falso princı́pio que dirige a ação
pedagógica de vários professores, particulamente da Matemática
(Instituto de Matemática), o de que para o ensino dar resultado é preciso
ser “ferrado” - difı́cil - havendo daı́ pouco empenho em tornar a

aprendizagem da matéria fácil (no bom sentido) e prazerosa”.
[Santos et al. 2009]

Desenvolvimento
Para sanar tais problemas a monitoria de CDI, buscou modificar o método de explanação
do cálculo, buscando conceitos de disciplinas especı́ficas do curso de EC, para estimular
os alunos aplicando o Cálculo nessas disciplinas, pois, entende-se que a construção do
conhecimento tem inı́cio quando alguém está disposto a aprender. Foi estudado o curriculo do curso de EC ofertado pela UFC no campus de Quixadá e pode-se formentar
uma articulação entre CDI e Análise de Circuitos. Viu-se então, o Cálculo como uma
ferramenta indispensável na definição de modelos matemáticos que descrevem circuitos
elétricos e seus componentes.
Pode-se por meio dessa articulação instigar a criatividade dos discentes de EC,
envolvendo-os em resoluções de problemas de circuitos elétricos, tornando assim o estudo
de CDI mais interessante para os alunos, pois eles observam a aplicação da disciplina.
Além da construção do conhecimento geral do curso, pois verifica-se a conexão entre as
disciplinas da grade curricular.

Circuito RLC
Partindo do conceito que o papel do engenheiro é projetar e construir equipamentos que
atendam às necessidades da socidade. Faz-se necessário o conhecimento dos componentes e de equações que simulem o comportamento dos mesmos no decorrer do tempo, a
fim de mostrar o CDI como uma ferramenta indispensável na descrição de modelos que
se ajustam a necessidade do equipamento a ser projetado.
Os circuitos RLC’s são aqueles compostos por resistores (R), capacitores (C) e
indutores (L), vide exemplo exposto na Figura 1. Com essa composição, faz-se necessária
aplicação de metódos de resolução de equações diferenciais.

−
+
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Figura 1. Circuito RLC

Aplicando as leis de Kirchhoff (lei dos nós e lei das malhas) em tal circuito
[Alexander and Sadiku 2000], forma-se a seguinte equação diferencial:
1 dv
1
d2 v
+
+
v=0
dt
RC dt LC

(1)

Para a modelagem da tensão no circuito RLC, foi discutido um método de resolução da
equação diferencial apresentado na Equação (1). O método utilizado foi o dos coeficientes
a determinar [Zill 2003].
)
(
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m
+
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De modo que
=αe
= ω 2 e a0 e a1 números reais. Foram estudados quatro
2RC
LC
possı́veis casos para m.
• (α > ω): Caso supermamortecido
(raı́zes reais e√distintas).
√
Tornando m1 = −α + α2 − ω 2 e m2 = −α − α2 − ω 2 . De modo que a tensão
no circuito RLC pôde ser escrita como
v(t) = a0 em1 t + a1 em2 t

(3)

Analizando a Equação (3), quando t → ∞, v(t) → 0.
• (α = ω): Caso criticamente amortecido (raı́zes reais e iguais).
A tensão foi escrita como
a0 e−αt + a1 te−αt

(4)

Esse caso foi discutido com um compotamento intermediário entre um amortecimento fraco e uma queda mais atenuada de tensão (amortecimento forte).
• (α < ω): Caso subamortecido (raı́zes complexas e conjugadas).
Nesse caso foi discutida as idêntidade de Euler para tratar os números complexos.
E então, a tensão no circuito RLC foi modelada como
v(t) = e−αt (A0 cos(ωd t) + A1 sin(ωd t)))
(5)
√
de modo que A1 = a0 + a1 , A1 = i(a0 − a1 ) e ωd = α2 − ω 2 . Na análise
desse circuito, percebeu-se que as funções senoidais mudaram bastante o comportamento da tensão do circuito RLC, pois observou-se, vide Figura 2, que ela
toma a forma de um oscilador exponencialmente amortecido. E ainda, que esse
comportamento só ocorreu porque a L é restritamente menor que (2R)2 C.
v(t)

t

Figura 2. Comportamento do circuito RLC subamortecido

• (α = 0 e ω ̸= 0): Caso oscilatório puro (raı́zes complexas puras)
No caso oscilatório puro foi utilizada a lei de Euler discutida no caso passado.
Então v(t) foi escrito como
v(t) = A0 cos(ωt) + A1 sin(ωt))

(6)

Foi analisado que esse caso só ocorre quando R → ∞. E desse maneira a energia
armazenada oscila entre o capacitor e o indutor, como mostra a Figura 3.
Depois dessa análise, percebeu-se que o CDI está intrinsecamente relacionado
com a EC. É importante que o estudante perceba que frequentemente desejamos modelar
o comportamento de sistemas em termos matemáticos, e por isso a “linguagem”da engenharia é dita como a matemática. Entende-se que explicando o porquê estudar Cálculo
e aplicando os conceitos da disciplina em problemas práticos, abre-se a mente do estudante e leva-o a interessar-se pela disciplina, pois o mesmo percebe essa ferramente é
imprescindı́vel para sua formação.

v(t)

t

Figura 3. Comportamento do circuito RLC oscilatório puro

Conclusão
Após a apresentação de alguns dos componetes da eletrônica analógica e uma composicão
deles em um modelo de circuito, os alunos de CDI ficaram mais empolgados na monitoria, pois viram uma aplicação dos conceitos e que a modelagem do comportamento
de circuitos pode ser feita com equações que envolvem derivadas e que o estudo desse
modelo pode ser realizado com o conceito de limites.
“Não basta aprender técnicas para resolução de equações
diferenciais. Mais do que métodos e técnicas, é necessário que o
estudante perceba o processo fı́sico que a equação (ou a sua solução)
representa. A apresentação de equações diferenciais por meio de
problemas (ou situações problema) simples tornará mais fácil a
compreensão de processos complexos”. [Santos et al. 2009]
A apresentação da interdisciplinaridade do CDI com as disciplinas de EC mostram
uma gama de possibilidades para as apresentações dos conceitos tratados no Cálculo na
monitoria de CDI, motivando assim os alunos. As derivadas e integrais são essenciais
no desenvolvimento das equações que descrevem corrente e tensão dos equipamentos e
circuitos estudados, mostrando que o cálculo é uma ferramenta fundamental nas mãos de
engenheiros e cientistas que projetam e constroem circuitos elétricos.
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RESUMO
O estresse é uma marca do século XXI, devido, principalmente, a difusão de
informações ocasionado pelo grande desenvolvimento tecnológico que alterou
completamente tanto o nível de cobrança intelectual das pessoas quanto a
forma das relações interpessoais. No que se diz respeito ao ambiente
acadêmico, além do que já foi citado, também encontramos outros fatores
estressante como: A mudança da rotina dos alunos, a forma como são
cobrados, como encaram a rotina acadêmica e como foram apresentados a esse
meio desde a infância e como isso os impacta atualmente.
Palavras-chave: Estresse no ambiente acadêmico, Estresse relacionado ao
estudo.
ABSTRACT
Stress is a brand of the century, due mainly to the dissemination of
information due to major technological development that has completely
changed both the level of intellectual collection of people as a form of
interpersonal relationships. As regards the academic environment, beyond
what has already been mentioned, we also find other stressful factors such as:
Change the routine of students, the way they are charged, how they face the
academic routine and how they were presented to this environment from
childhood and how it impacts the present.
Keywords: Stress in the academic environment, Stress related to study

Introdução
O excesso de estresse é algo presente no dia-a-dia das sociedades no século XXI, devido
a uma série de transformações em nossa sociedade, dentre elas o desenvolvimento
tecnológico que acarretou em uma maior difusão de informações, que, mesmo
melhorando a qualidade de vida da sociedade em diversas formas, como, por exemplo,
aumentando a expectativa de vida e diminuindo o número de óbitos, também passou a
cobrar mais, tanto em nível intelectual quanto em nível social, alterando completamente

a vida das pessoas, que passaram a serem cobradas sobre fatos que ocorrem ao seu redor
e no mundo, ocasionando uma constante tensão.
O estresse pode ser definido como um conjunto de reações do corpo, podendo ser de
caráter físico ou psicológico que serve para deixar o corpo em alerta para possíveis
ações de luta ou fuga. O estresse, diferentemente do que se pensa, não é algo totalmente
ruim, ele é necessário para o corpo, pois ajuda a manter o equilíbrio e a saúde. O
estresse não afeta somente o cérebro, afeta também o corpo, impactando diretamente no
desempenho das atividades, pois, quando estamos sobre o nível adequado de estresse
tendemos a nos concentrar melhor, ter mais atenção e mais energia.
Os problemas que envolvem o estresse são 3 O primeiro é a falta de estresse, que pode
causar falta de foco e falta de vontade, além de não conseguir um bom rendimento em
situações de esforço físico. O segundo é quando o estresse é muito elevado para uma
determinada situação, podendo causar dores de cabeça, náuseas, tremedeira, falta de ar
devido aos batimentos cardíacos acelerados, entre outros sintomas. O terceiro é quando
o estresse é constante, estando em nível alto na maior parte do tempo.
Iremos falar apenas dos casos de quando o estresse é excessivo, seja ele de forma
situacional ou constante.
Para falarmos do estresse na vida acadêmica, precisamos antes falar sobre o estresse
durante a vida escolar, pois é o primeiro contato do estudante com sua vida de estudos.
É notável que, desde a infância, é dito para as crianças que estudar é importante e que é
isso o melhor para o seu futuro, jogando uma responsabilidade muito grande e
colocando uma pressão demasiada em alguém que, muitas vezes, nem mesmo tem a
noção do , ocasionando um estresse “precoce”, pois ela passará a ter uma preocupação a
qual não deveria ter sido exposta.
Além disso, há também outro fator: A presença dos pais na vida estudantil do filho.
Quanto a presença, é notável que boa parte dos pais, talvez por também estarem
submetidos ao estresse cotidiano, não conseguem participar e acompanhar seus filhos
nas escolas, onde eles esquecem que suas crianças estão passando por situações novas,
onde a adaptação pode ser algo difícil, podendo tornar-se algo extremamente
desgastante e estressante. Alguns pais ainda passam a cobrar bons resultado, sem nunca
terem sentado para resolverem exercícios ou tirarem dúvidas de seus filhos, o que acaba
fazendo com que a criança se desencoraje e que até mesmo crie desgosto por estudar,
pois, alguns pais, além de não conseguirem ajudar as crianças, muitas vezes, perdem a
paciência com elas quando as mesmas pedem ajuda. Segundo Novaes (2002), uma
grande variedade de sintomas pode ser manifestada pelas crianças,
“Os sintomas de estresse mais prevalentes em crianças são: aparecimento
súbito de comportamentos agressivos que não são representativos do
comportamento da criança no geral; desobediência inusitada; dificuldade de
concentração, depressão, ansiedade, enurese, gagueira, dificuldades de

relacionamento, dificuldades escolares, pesadelos, insônia, birras e até o uso
indevido de tóxicos. Dentre os problemas físicos relacionados ao estresse,
encontra-se: asma, bronquite, hiperatividade motora, doenças dermatológicas,
úlceras, obesidade, cáries, cefaléia, dores abdominais, diarréia, tiques
nervosos, entre outros. Os sintomas de estresse infantil não são sempre
diagnosticados e pais e professores menos avisados se irritam com a criança
que exibe mudanças súbitas de comportamento ou queda do rendimento
escolar. A atitude de cobrança dos adultos em situações como esta tende a
agravar a situação, pois se torna mais uma fonte de estresse para a criança já
confusa e estressada, que não entende o que se passa no seu organismo. ”
(NOVAES, 2002, p1)

Há ainda pais que dizem que doenças como dificuldade de concentração, depressão,
ansiedade, entre outras doenças que são manifestadas ou desenvolvidas através do
estresse são besteira ou que não existem. Dessa forma, torna-se claro de que há uma
falta de sensibilidade e de atenção da parte dos pais com suas crianças, onde,
procurando fazer o melhor para seus filhos acabam na pressionando muito, fazendo com
que eles desenvolvam doenças.
“A maneira pela qual a criança lida com seu estresse vai determinar sua
resistência às tensões da vida adulta. Quando a criança consegue lidar bem
com seu meio ambiente, quando este não lhe impõe a necessidade de exibir
uma resistência acima de sua capacidade - ainda limitada -, quando a
ansiedade gerada pela vida não está além de sua capacidade de lidar com ela
e a criança consegue se adaptar às tensões, ela cresce para ser um adulto mais
competente no manejo do estresse. Quando, no entanto, as circunstâncias da
vida são exageradamente estressantes e não permitem uma adaptação
saudável, reações ao estresse inadequadas são aprendidas, na idade adulta, a
pessoa terá a tendência de emitir estas respostas inapropriadas nas horas de
tensão. ” (NOVAES, 2002, p1)

A maneira como a criança irá lidar com o estresse está diretamente atrelada às condições
em que ela vive, principalmente relacionada aos pais, pois, se não houver uma pressão
excessiva, irá fazer com que a criança se adapte mais fácil durante essa fase inicial e que
trará uma melhor adaptação para situações parecidas no futuro.
“O aluno inicia uma nova fase em sua vida e isso é um fato claramente
caracterizado como mudança, e, portanto, é considerado como uma situação
estressora. ” (FERREIRA, 2007, p68)

No ambiente acadêmico, o estresse é um fator constante, pois é nessa fase onde os
alunos passam por várias mudanças e cobranças pesadas, como decidir o que vão
fazer, onde vão fazer, como vão ser cobrados, mudança na rotina e na forma de pensar,
ou seja, fatos decisivos para seu futuro.
“No ambiente acadêmico, a resolução de problemas se faz imperiosa. Além
disso, é sabido que os estudantes universitários passam por momentos de

mudança, desenvolvimento, frustração, crescimento, temores e angústias.
Assim, o ambiente que contribuiria na edificação do conhecimento e ser a
base para as suas experiências de formação profissional se torna, por vezes, o
desencadeador de distúrbios patológicos” (FERREIRA, 2007, p67)

Isso acontece parcialmente devido a forma de como o conteúdo é cobrado na
universidade: As grades curriculares da UFC, por exemplo, são bastante pesadas,
principalmente no começo, onde há uma grande carga horária, com muitos conteúdos,
onde se requer uma dedicação enorme por parte dos alunos, que acabam sendo cobrados
por seus familiares e por si mesmos junto e que, devido também ao processo de
adaptabilidade com a sua nova realidade, acabam esquecendo de descansar e relaxar, o
que afeta grandemente o desempenho.
“Entre esses destacam a formação de um novo ciclo de amigos, adaptação a
novos horários, problemas financeiros, preocupações com seu futuro mercado
de trabalho, afastamento de seu ambiente familiar, as cobranças, (...) são
pontos que favorecem o desequilíbrio emocional. Todos esses fatores podem
ser entendidos como estressores, desencadeando o estresse e fazendo com
que o sujeito não consiga se adaptar a novas situações” (FERREIRA, 2007,
p68)

Junto a isso, há também outros problemas que não são tão visíveis, como a adaptação a
uma metodologia de ensino, que, muitas vezes, é algo completamente diferente do visto
em escola, onde, por muitas vezes, vão existir várias formas novas de ensino, já que na
universidade cada professor tem sua forma de ensinar e abordar o conteúdo. É sabido
também que, durante o período acadêmico os estudantes acabam tendo outras
atividades, as quais, muitas vezes, não tem relação direta com o curso, como, por
exemplo, atividades extracurriculares.
“Molina contempla que a exacerbação no cumprimento de tarefas pelo
homem no cotidiano das grandes cidades é uma das mais marcantes situações
geradoras de estresse. A elevada dose diária dos mais diversos afazeres torna
o homem urbano uma vítima da construção do seu próprio progresso e o
estresse é então deflagrado. Em certos momentos, há um excesso de
atividades, o que ocasiona uma inabilidade de atender às demandas, gerando
tensão e, por conseguinte, estresse. Outras vezes, o aluno se defronta com
situações livres de afazeres acadêmicos, tornando-se confuso e inapto. E é
justamente esta percepção confusa quanto à realização de suas atividades
acadêmicas que resulta em sentimentos típicos de estresse nos alunos, como
desgaste e sentimentos de inabilidade. ” (FERREIRA, 2007, p69)

É necessário que haja um equilíbrio entre a vida social com a vida acadêmica, pois há
muitos estudantes que pegam várias atividades extracurriculares e acabam sofrendo com
isso, onde os mesmos esquecem que é necessário descansar e relaxar um pouco, para
que, assim, o seu desempenho durante a vida acadêmica seja o melhor possível.

Considerações Finais
A forma como o aluno irá responder a vida estressante no dia-a-dia da sua vida
acadêmica é reflexo direto de como ele foi apresentado ao ambiente de estudo, se teve a
participação dos pais na hora de ter que enfrentar o estresse demasiado que é enfrentado
durante as primeiras mudanças na vida, principalmente quando se fala de ambiente
escolar, que, para criança, é uma das maiores mudanças. Dessa forma, atrela-se
grandemente o passado do aluno juntamente a outros fatores da vida acadêmica, como,
por exemplo, grandes cargas horárias, atividades extracurriculares, fases de adaptação,
criação de um novo ciclo de amizade como alguns motivos que causam o estresse nesse
ambiente e percebemos que, por isso, o acompanhamento de um psicólogo é
imprescindível nessa fase, para que se possa ter um acompanhamento do estudante,
ajudando-o a passar essa fase de difícil adaptação que pode causar impacto direto na
aprendizagem além de poder auxiliar com outros tratamentos psicoterápicos.
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Resumo. Este artigo descreve o funcionamento da Coordenadoria de Comunicação do Campus da
UFC em Quixadá no ano de 2016 e sua importância para o desenvolvimento da instituição, além de
mostrar todo o conjunto de ações realizado pela equipe que possibilitaram um trabalho de
comunicação organizacional mais estruturado e integrado.
Abstract. This paper describes the functioning of the Communication Coordination at UFC - Quixadá
Campus in the year 2016 and its importance for the development of the institution, as well as showing
the whole set of actions carried out by the group that made possible a more structured and integrated
organizational communication work .

1. Introdução
A noção de comunicação recobre uma multiplicidade de sentidos, partilhar, tornar comum,
informar, transmitir. O ato de comunicar é essencial para a vida em sociedade, pois é através
da comunicação que a sociedade se relaciona.
O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor
e um receptor que decodifica (interpreta) uma determinada mensagem, porém, em certas
ocasiões, podem ocorrer ruídos internos ou externos no processo de comunicação, mais
conhecidos como falhas, que interferem na transmissão da mensagem de um emissor para um
receptor.
Frequentemente, diversas instituições enfrentam problemas administrativos
relacionados a essas falhas de comunicação, ou até mesmo pela falta de um setor
especializado em comunicação institucional. Neste artigo, apresentamos as atribuições
estabelecidas à Coordenadoria de Comunicação e refletiremos sobre como, a partir de um
trabalho articulado com
 a administração do Campus da UFC em Quixadá, o trabalho que ela
desenvolve pode contribuir para a diminuição de possíveis falhas de comunicação na
instituição.

2. O funcionamento e a importância da Coordenadoria de Comunicação do
Campus da UFC em Quixadá
Segundo Santos (2010, p. 10), algumas organizações colocam seus setores e assessorias de
comunicação como um instrumento vital para a existência, processamento e sobrevivência de
suas funções administrativas. De fato, esses setores são cruciais no funcionamento de



qualquer organização, pois é a partir deles que surgem as ligações entre os elementos
organizacionais, contribuindo diretamente para o incremento da dinâmica de trabalho.
Em 2016, o Campus constituiu oficialmente a sua Coordenadoria de Comunicação,
que conta com dois bolsistas do programa de Iniciação Acadêmica, um professor
coordenador e orientador, e servidores da secretaria, passando a ser o principal responsável
pela gestão da informação dentro da instituição. No mês de abril do mesmo ano, a equipe
passou por uma formação realizada pela Coordenadoria de Comunicação da UFC de
Fortaleza, no projeto denominado “Comunicar faz bem”, que tinha como objetivo promover a
aproximação entre os diferentes Campi da UFC, promovendo abordagens criativas para sanar
os problemas de comunicação.
Antes do surgimento da Coordenadoria de Comunicação, uma bibliotecária do
Campus era a responsável pelos trabalhos de comunicação, partilhando informações nos
flanelógrafos, site, página do Facebook, e muitas vezes por e-mail; porém, o alcance e o
tratamento das informações nem sempre era o desejado. Atualmente, com a existência da
Coordenadoria de Comunicação, o público da instituição sabe para onde enviar as atividades
que acontecem no Campus, com a certeza de que elas serão partilhadas nas redes e chegarão
ao público a que se destinam.
Com a Coordenadoria de Comunicação, atividades específicas podem ser
acompanhadas mais de perto como, por exemplo, inaugurações de equipamentos e novas
salas, ações de ensino, pesquisa e extensão, reuniões, entrevistas, entre outros. Santos (2010,
p. 11) descreve que o setor responsável pela comunicação em uma empresa ou organização
não deve

ficar isolado, mas sim interligado. No contexto do Campus, essa interligação não
deve ser somente entre as partes organizacionais, mas especialmente com os alunos. É
preciso buscar alternativas comunicacionais que tenham mais visibilidade e alcancem mais
facilmente esse público,

 como por exemplo a ampliação da participação do Campus na web e
nas redes sociais, trabalho que a Coordenadoria sistematicamente incrementa.
Nessa perspectiva, o site oficial aparece como o principal veículo de informação, onde
são postados

notícias relacionadas à instituição. Depois de publicada no site, a notícia é
publicada na página do Facebook, que atualmente possui cerca de 1.420 “curtidas”, com
publicações com alcance de até 1.000 pessoas. No Twitter, as publicações são aquelas
compartilhadas diretamente do Facebook. Já no Instagram, com alcance de mais de 60
pessoas por publicação e com 237 seguidores, são postadas fotos de eventos e do cotidiano do
Campus, além do cardápio do Restaurante Universitário, postado diariamente.
Além dessas ações promovidas pela Coordenadoria, há a preocupação de produção
específica para determinadas plataformas. Um exemplo é o “Você Sabia?”, postagens
produzidas e partilhadas semanalmente na página do Facebook, com curiosidades sobre o
Campus, e o “Boletim Semanal”, espécie de mailing list que é preparado toda sexta-feira com
as principais notícias do site do Campus e da Universidade e é enviado para os docentes e
servidores. Essas ações foram pensadas de modo a atrair novos públicos para as redes sociais
da instituição, procurando despertar o interesse da comunidade acadêmica para as ações,
projetos, oficinas entre outras atividades que estejam sendo realizadas.

Com esse trabalho, o Campus ganha novas formas de ampliar a comunicação das suas
ações administrativas, projetos de pesquisa, extensão, cultura e arte, propiciando uma maior
interação com a comunidade acadêmica e, por consequência, a comunidade em geral, além de
oferecer mais transparência ao modo de funcionamento da Universidade.

3. Metodologia
O objetivo deste trabalho é mostrar o funcionamento e a importância da Coordenadoria de
Comunicação do Campus da UFC em Quixadá. Para isso, usamos como base o conjunto de
atribuições impostas à Coordenadoria no ano de 2016, são elas:
3.1 Propor políticas na área de Comunicação em conformidade com as políticas da
Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC (CCSMI)
A partir do que foi apresentado, desde a formação “Comunicar faz bem, a Coordenadoria de
Comunicação do Campus da UFC em Quixadá vem buscando estratégias para aprimorar a
disseminação das informações, com o objetivo de fortalecer a parceria com a Coordenadoria
de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC, em ações conjuntas e no
intercâmbio de informações, eventos e projetos de interesse da comunidade acadêmica.
3.2 Coordenar e divulgar as ações (e editais) de ensino, pesquisa e extensão no Portal e
nas demais mídias sociais
Todas as informações referentes às ações realizadas no Campus são enviadas por e-mail para
a Coordenadoria de Comunicação, ou coletadas em reuniões com os articuladores, sendo
depois divulgadas no site e nas demais redes. Algumas postagens na página do Facebook
convidam os alunos a visitar o site, pois lá se encontra um conjunto de informações
completas para sanar suas dúvidas, principalmente sobre editais de ensino, pesquisa e
extensão.
3.3 Coordenar a elaboração do Boletim Informativo do Campus de Quixadá
Todas as sextas-feiras, é produzido um “Boletim Informativo” que conta com um conjunto de
notícias da semana do site do Campus e do site da UFC, além do “Você Sabia?”, postado
semanalmente na página do Facebook.
3.4 Propor ações para a melhoria da comunicação interna e externa do Campus
Em relação ao público interno e externo, existe sempre o pensamento em uma ou mais ações
que sejam de fato eficazes para promover a aproximação e um melhor relacionamento ambos.
“Algo que deve ser mantido em mente: para ser um bom comunicador é preciso primeiro ser
um bom ouvinte” (VECTOR, 2014). Saber ouvir é um dos pontos principais na hora de
articular uma estratégia para persuadir o público, pois assim se pode traçar caminhos que
sejam positivos para atingir os objetivos.
Outro ponto importante, segundo a Vector Contact Center, para se pensar no processo
de melhoria da comunicação é sempre se colocar no papel de receptor, pensar se os métodos
e os canais de divulgação da informação são realmente eficazes, se a mensagem passada está

sendo de fato captada pelo público, afinal, a responsabilidade do entendimento é da
assessoria ou coordenadoria de comunicação.
Para uma melhor organização, o Campus da UFC em Quixadá conta com locais de
divulgação oficiais e centralizados, sendo eles o site e a página do Facebook, evitando que as
informações sejam partilhadas por diversos meios. Dessa forma, há mais unificação entre as
plataformas utilizadas e entre os públicos, atingindo uma gama maior dentro e fora da
instituição.
3.5 Confeccionar e divulgar clipping digital semanal
O Clipping Digital é formado por um conjunto de notícias sobre o Campus coletadas de
diferentes veículos de informação. O clipping é um reflexo do trabalho de comunicação
realizado pela instituição, pois certos acontecimentos do interesse da comunidade externa são
divulgadas para os meios de comunicação local, nas demais instituições de ensino, e para a
CCSMI, com isso, o Campus ganha ainda mais destaque.
3.6 Acompanhar e orientar o trabalho dos bolsistas na perspectiva do cumprimento das
obrigações dos mesmos
Todas as atividades realizadas pelos bolsistas são repassadas por e-mail e nas reuniões com o
orientador, havendo sempre o feedback de realização das mesmas. As reuniões com o
orientador acontecem semanalmente, onde é discutido tudo o que foi feito durante a semana e
o que será feito nas semanas seguintes.

4. Conclusão
Em menos de um ano, a Coordenadoria de Comunicação do Campus da UFC em Quixadá
desenvolveu diversos projetos na área da comunicação e marketing institucional,
aproximando-se cada vez mais do seu público e dando mais expressividade à instituição. A
expectativa para a continuidade do trabalho é consolidar a equipe com a participação de mais
bolsistas e de um profissional exclusivo para a coordenadoria, contribuindo para o
desenvolvimento de mais projetos a fim de aprimorar a comunicação institucional.
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Resumo. O uso de sistemas embarcados se tornou intensificado nas
últimas décadas.A preocupação da indústria em baratear o custo de
componentes eletrônicos e sistemas de software para estes fins.Abriu a
discurssão sobre a qualidade destes produtos ,no que diz respeito a
segurança,confibialidade,durabilidade , eficiência e desempenho.Este trabalho
expõe a importância de benchmarking e suas principais técnicas.

1. Introdução:
Teste de qualidade são bastante comuns em diversas áreas da engenharia .No desenvolvimento de sistemas embarcados é uma prática recentemente incorporada as técnicas de
qualidade.Apesar de ser uma atividade crı́tica na garantia de qualidade ainda persiste
a cultura entre os projetistas que os testes significam tempo e recursos desperdiçados
[Rocha et al. 2001].
O objetivo deste artigo é elucidar a importância do uso de benchmarking para a
obtenção de software de qualidade ,destacando que a eficiência de um controle de qualidade esta diretamente relacionado com o sucesso de um projeto alcançar o “Time-ToMarket” do mercado.
A seção 1 explana sobre os requisitos fundamentais que um sistema embarcado
deve ter.Na seção 2 é discutido fatores crı́ticos que influenciam na qualidade de um sistema embarcado.A seção 3 exemplifica os tipos de benchmarking para o hardware.A seção
4 fala sobre tipos de benchmarking para o software embarcado.A seção 5 fala sobre a
diferença entre controle de qualidade e garantia de qualidade.A seção 6 tece conclusão
sobre o assunto.

2. Fatores crı́ticos que influenciam na qualidade do sistema mebarcado
“ Sistema embarcado ,é um hardware microprocessado dedicado ao sistema que ele controla” [Cestari et al. 2011].Esta arquitetura computacional é ideal para realizar atividades
designadasa gerar somente resultados especı́ficos .Neste modelo busca-se a economia de
recursos como a memória,energia e componentes de hardware. Na fabricação é comum
descuidos na elicitação de requisitos do projeto estes são responsáveis por 60Dentre os
principais requisitos não funcionais de um software embarcado estão [Leite 2011]:
•
•
•
•

Taxa de transferência
Custo
Energia
Potência

• Área
• Latência
• Eficiência

3. tipos de benchmarking para hardware:
O termo bechmarking pode significar o uso de programas para testes de software ,hardware no intuito de avaliar desempenho de componentes e/ou atributos de um sistema em
relação a perfomance [Jain 1990].Na década de 90 uma corporação sem fins lucrativos
,formada pelos principais fabricantes de computador ,formaram um conjunto de bechmarkings e métodos padronizados [Jain 1990]chamado System Perfomance Evaluation
(SPEC) Corporative,no qual consiste em 10 testes para o desenvolvimento de hardware.
1.GCC :mede o tempo para o compilador GNU C converter 19 arquivos préprocessados para a linguagem assembly.
2.Espresso:”espresso is an Eletron Dsing Automatics” (EDA):executa a heurı́stica
de minimazação de função booleana para matrizes de lógica programável(PLA),a
execução é baseada na execução de 7 modelos de testes.
3.Spice 2g6:é uma ferramenta similar ao EDA que simula circuitos analógicos.
4.Doduc:Este é um bechmarking sintético que executa uma simulação de Monte
Carlo(simulação que imita certos aspectos de eficiência de um reator nuclear).Por causade
sua estrutura nterativa e uma ampla avaliação de recursos ,tem como finalidade testes e
memória cache.
5.NASA 7:Essa coleção de 7 pontos flutuantes executando operações matriciais
de dupla-precisão no kernel
6.LI:calcula o tempo decorrido para resolver nove problemas computacionais pelo
interpretador LISP.
7.Eqntott:Esse benchmarking traduz a lógica de presentação da equação booleana
para a tabela verdade.
8.Matriz 300:este realiza várias operações de matriz usando várias rotinas Linpack
com matrizes de tamanho 300 x 300.O código usa a aritmética do ponto flutuante dupla e
é altamente vetorizado.
9. Fpppp: Este é um benchmark de quı́mica quântica que executa dois integral deelétron derivados usando FORTRAN de ponto flutuante de precisão dupla. É difı́cilvetorizar.
10. Tomcatv: Este é um programa de geração de malha vetorizado usando duploprecisão flutuante- ponto de FORTRAN. Uma vez que é altamente vectorizable,são
observadas aumentos substanciais de velocidade na vários sistemas multiprocessadores de memória compartilhada.

4. principais métricas de um benchmarking de software embarcado:
Entre os aspectos mais importantes do controle de qualidade é a formulação de métricas
de avaliação ,segue abaixo os principais pontos: [Oliveira et al. 2008]:

• Acoplamento: Mede a relação entre componentes, incluindo chamadas de
métodos, número de objetos instanciados. Essa métrica diz respeito ao encapsulamento reduzido, potencial de reutilização, compreenssão e facilidade de
manutenção do código.
• Acomplamento aferente (CA): um número de classes fora de um pacote que dependem de classes dentro do próprio pacote.
• Acoplamento eferente (CE): um número de classes de um pacote que dependem
de classes fora do pacote.
• Instabilidade CE/(CA+CE): Esta métrica indica a necessidade de mudanças em
qualquer âmbito do desenvolvimento, se houver uma mudança de outro escopo de
sistema. Um valor de 0 indica um pacote completamente estável.
• Medir o grau para o qual um escopo tem funcionalidades relacionadas. Um
módulo fortemente coeso implementa a funcionalidade que está relacionada com a
caracterı́stica software e requer pouca ou nenhuma interação com outros módulos
• Número de atributos (NOA): Número total de atributos (não estático) definidos no
escopo selecionado. úmero de classes (NOC): Número total de classes no escopo
selecionado. Valores altos significam maior consumo de memória, complexidade
e modularidade.
• Número de interface: Total do número de interfaces. Elevado número de interfaces
,conduz uma solução flexı́vel e adaptável a reuso
• Total de linhas de código (TLOC): Total de linhas no escopo. Quanto maior o
número de linhas maior o consumo de memória e legibilidade.

5. tipos de benchmarking para hardware influências do benchmarking no
controle de qualidade em sistemas embarcados:
O controle de qualidade de qualidade, tem foco em descobrir defeitos em produtos de trabalho gerados ao longo do projeto e eliminar suas causas.Faz testes diversos e revisões por
pares(testes simples,inspeção,walkthrough).Utiliza testes orientado a check-list e revisões
para comportar o resultado esperado com o resultado obtido. Assegura que os produtos de
trabalho gerados estão consistentes e alinhados aos requistos.É uma avaliação orientado
à processo ,monitoramento de satisfação do cliente.Neste modelo de validação é assegurado que o software cumpre os requisitos funcionais e se atende a essa necessidade de
forma correta[Bartié 2002].

6. Conclusão:
Diante de exposto ,assegurar qualidade no processo de desenvolvimento e no produto final
não são mais diferenciais no mercado de computação , e sim um requisito fundamental
para que a marca obtenha competividade no mercado. Dessa forma ,com o crescente barateamento do hardware nos útimos anos,Produzir software é claramente o maior desafio
a ser estudado pela indústria e comunidade acadêmica.Portanto usar benchmarking ,testes de validação e verifcação no desenvolvimento é fundamental para se obter um sistema
barato,seguro e que respeite a trı́ade de gerência de projeto:”custo,tempo e qualidade de
escopo”.
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Abstract. The idea behind OAuth 2.0 is to allow third-party applications to
access HTTP services related to a certain scope, when they are authorized by
an user. The third-party application will be able to request in behalf of the
resource owner (user) from the moment of authorization. This paper shows an
overview, some basic principles and how the framework was applied on SiCE
(Sistemas de Credenciamento em Eventos).
Resumo. A ideia do OAuth 2.0 é permitir que aplicações de terceiros possam
acessar serviços HTTP ligados a um certo escopo, quando autorizados por um
usuário. A aplicação poderá fazer requisições em nome do dono dos recursos
(usuário) a partir do momento da autorização. Este artigo mostra uma visão
geral, alguns princípios básicos e como o framework foi aplicado no SiCE
(Sistema de Credenciamento em Eventos).

1. Introdução
Numa aplicação cliente-servidor, para que o cliente (aplicação) acesse algum recurso é
necessário que o usuário faça alguma autenticação. Visando atingir esse objetivo, o
usuário acaba fornecendo suas credenciais para que o cliente seja capaz de acessar os
recursos protegidos. Isso pode causar alguns problemas e gerar limitações [1]:
● As aplicações externas devem salvar as credenciais do usuário para acessos
futuros;
● Para que haja a autorização, os servidores têm que estar habilitados a fazer
autenticação com senha. Isso acarreta riscos ligados ao uso comum de senhas;
● As aplicações recebem acesso completo e por tempo indeterminado aos dados
do usuário, sem possibilidade de restrições de dados ou tempo;
● Os usuários não conseguem revogar o acesso do cliente aos seus dados sem ter
que fazer isso para todas as aplicações que ele autorizou.
Para lidar com esses problemas e limitações, o padrão OAuth 2.0 introduz uma
camada de autenticação e separa o cliente do usuário (dono dos recursos). O cliente (a
aplicação) solicita acesso aos recursos do usuário que são armazenados no servidor de
recursos [1]. Ao fazer isso, é utilizado outro tipo de credencial abordada a seguir.
Para substituir a causa do problema, que é o uso das credenciais do usuário, o
cliente obtém o access token (uma string que define o escopo e tempo de vida), podendo
Encontros Universitário da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá (10/2016)

assim acessar os recursos do usuário armazenados no servidor. Ao passo que o dono dos
recursos aprova a autorização do cliente, o access token é concedido para as aplicações
externas através servidor de autorização. A partir desse ponto, o cliente deve usar este
token para ter acesso ao conteúdo protegido pelo servidor [1]. Um exemplo genérico é
encontrado na figura 1, que mostra os passos onde o cliente solicita a autorização para o
usuário que posteriormente concede. Essa autorização é usada para requisitar o token de
acesso. De posse do token, o cliente pode acessar a API de recursos simplesmente
usando token, sem a necessidade da perda de confiabilidade e segurança que ocorreria
com a concessão das credenciais para a aplicação de terceiros [1].

Figura 1. Um exemplo abstrato do fluxo do protocolo (RFC 6749)

2. Características e definições gerais
Alguns termos são utilizados de forma recorrente na elaboração do OAuth 2.0 e alguns
mais importantes são resumidos a seguir.
● Papéis:
○ Resource owner (dono dos recursos/usuário): Uma entidade capaz de
conceder acesso aos recursos protegidos [1]. Quando é uma pessoa, pode
ser chamado de usuário (às vezes será utilizado esse termo para facilitar a
compreensão);
○ Resource server (servidor de recursos): Parte responsável por armazenar
os dados dos usuários. Deve responder solicitações do cliente pelos
recursos protegidos.
○ Client (cliente): Uma aplicação externa a API que faz solicitações de
recursos com a autorização do usuário;
○ Authorization server (servidor de autorização): Servidor que emite o
access token para o cliente quando ocorre a autorização do usuário.
● Access Token: é a credencial usada pelo cliente para acessar os dados protegidos
do usuário. Um access token (ou token de acesso) é uma string que representa
uma autorização concedida ao cliente [1]. Estes tokens representam escopos
específicos e duração de acesso concedida pelo usuário e mantida pelo servidor
de recursos e servidor de autorização. O token de acesso fornece uma camada de
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abstração que substitui diferentes construções de autorização (e.g., usuário e
senha) apenas com um único token compreendido pelo resource server [1];
● Authorization Grant caracteriza a autorização fornecida pelo dono dos recursos,
que será usada por um cliente para obter um token de acesso e então ter acesso
aos recursos protegidos do usuário [1]. OAuth 2.0 define quatro tipos de
authorization grant: authorization code, implicit, resource owner password,
client credentials, além de definir mecanismos de extensão para a definição
adicional de novos tipos. Apenas um desses fluxos de acesso será abordado aqui.
Toda a comunicação cliente-servidor se dará através do protocolo HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol). Os tokens estarão presentes nas requisições feitas ao
authorization server e ao resource server. Por questões de segurança é necessário o uso
de SSL (Secure Sockets Layer) para a comunicação na troca de mensagens entre as
entidades, uma vez que com o acesso às informações presentes nas requisições HTTP é
possível obter dados do resource owner indevidamente [1].

3. O fluxo para obter o access token com Password Grant

A especificação [1] determina que o uso do fluxo Resource Owner Password
Credentials deve ser feito apenas quando a aplicação cliente é altamente privilegiada.
No caso do SiCE, a aplicação e o servidor são posses da UFC, ou seja, usar esse fluxo
entre a aplicação móvel e o servidor é seguro já que ambos foram desenvolvidos pela
mesma equipe e as credenciais do dono dos recursos já são persistidas no sistema. Esse
fluxo é aplicável para clientes capazes de obter as credenciais do usuário. Na figura 2
podemos ver o fluxo que ocorre para obtenção do access token e está dividido em três
passos.

Figura 2. Fluxo de execução Resource Owner Password Credentials (RFC 6749)

● A: o usuário fornece sua credencial para o cliente (username e password).
● B: o cliente solicita o access token para o servidor de autorização
(authorization server) incluindo na requisição a credencial recebida pelo
cliente.
● C: por fim, o servidor autentica o cliente e valida a credencial do usuário, e
caso seja válida, é retornado o access token para o cliente ter acesso aos
recursos protegidos.
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Como o cliente vai obter os dados de username e password do resource owner
não é determinado pela especificação do framework, mas é deixado claro que o uso é
limitado à execução do fluxo, e uma vez que é obtido o token os dados pessoais devem
ser descartados pelo cliente.
3.1. Access Token Request
Para que seja possível o cliente acessar a API de recursos, é necessário que ele solicite o
token de acesso usando os seguintes parâmetros no corpo da requisição [1].
● “grant_type” é um parâmetro obrigatório e no caso do fluxo usado pelo SiCE o
valor passado é “password”, que representa o fluxo utilizado;
● “username” deve ter como valor o username concedido pelo usuário ao cliente e
sempre deve ser colocado na url de requisição do token de acesso;
● “password” deve ser a senha do usuário (uso mandatório);
● “scope”, seu uso é opcional. Esse parâmetro é usado para limitar o acesso do
cliente. Com isso, é possível dizer quais partes dos recursos são disponíveis ou
não para cada token de acesso concedido. É representado por uma string que
pode conter várias sequências de caracteres separadas por espaços. Cada tipo de
escopo é definido no servidor de autorização. Cada sequência pode representar
um nível diferente de escopo.

4. Aplicação OAuth no SiCE
O Sistema de Credenciamento em Eventos foi desenvolvido em java nas suas partes
servidor e cliente [4], sendo o cliente uma aplicação Android. Há várias bibliotecas para
o uso de OAuth nas linguagens mais usadas atualmente.
4.1. ScribeJava
Esta biblioteca foi desenvolvida para clientes OAuth consumirem seus serviços HTTP
que seguem os padrões definidos. No site oficial do OAuth 2 [6], ScribeJava [2] é uma
das bibliotecas recomendadas para os clientes. A biblioteca é um projeto open-source e
está disponível no GitHub. Para que seja usada, é necessário apenas criar uma classe
que obedeça às especificações da biblioteca, substituindo dados como endereço de
acesso e chave da API.
4.2. Spring Security OAuth
Toda a parte do servidor foi desenvolvida usando Spring na versão sem autorização
OAuth. Para dar continuidade ao trabalho foi escolhido a biblioteca do Spring para fazer
a autorização dos clientes. A configuração do servidor é bem mais específica e necessita
definir os endpoints, os Authorizations Grant suportados, o modo de armazenamento
dos tokens, os papéis e os escopos entre outras coisas. O Spring Security OAuth [3]
também é listado como uma das bibliotecas para o lado servidor do sistema junto com
Apache Oltu, Apache CXF e outras.
Para o servidor talvez seja escolhida outra biblioteca devido a problemas de uso
ocorridos durante os testes. Alguns dos problemas de uso foram encontrados quando
feitas requisições para o servidor. Além de ainda não ser sabido como definir o
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cliente_secret e a api key que fazem parte da autorização da aplicação e são usadas para
garantir que aquela aplicação é reconhecida pelo servidor. Outro problema muito
importante é que foram perdidas features importantes no sistema por conta da transição
de sistemas de controle de versionamento na troca de bolsistas.
4.3. Experiência de implementação e resultados
A aplicação dessas duas tecnologias foram bem diferentes. Foi gasto muito mais tempo
na tentativa de usar o Spring Security OAuth (que ainda conta com problemas) do que
para a configuração do aplicativo no uso da biblioteca ScribeJava [2]. Há o interesse de
utilizar o sistema nos encontros universitários de 2016, embora não seja com a versão
que opera com OAuth em decorrência dos problemas citados na seção anterior.

5. Conclusão
OAuth é um framework amplamente usado no mercado inclusive por grandes empresas
como Google, Facebook e Twitter. Isso facilita o trabalho dos desenvolvedores uma vez
que o mesmo código pode ser usado para obter acesso a duas APIs diferentes. Uma
implantação correta do OAuth fornece mais segurança para sistemas oferecerem acesso
aos seus serviços sem a necessidade de abrir mão da confidencialidade das credenciais
dos usuários usando os tokens para controlar os acessos das aplicações de terceiros.
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Abstract. Programming dojos aims to create a favorable environment for learning programming techniques, encouraging the participation of all in solving
the challenges posed. This work seeks to understand and explain the benefits of
didactic use of dojos in undergraduate courses. We will also see the techniques
of programming dojos and indications according to the requirements for application of each method. To show the benefits of its use, conceived to be a dynamic
class based dojos programming, which will be applied over some basics of discipline classes of programming course in software engineering. They will be
selected three themes for programming classes, and each class applied the dojo
method for the execution of the experiment. The Dojo method to be used is the
Dojo Randori, being the most suitable for the experiment. Finally, to evaluate
the acceptance of students, a questionnaire will be applied to which students
respond after the Dojo. After the retrospective and all activities of the experiment, there will be a little socializing between students, teacher and author to
encourage a little more interaction between all participants.
Resumo. Os Dojos de programação tem por objetivo criar um ambiente
favorável ao aprendizado de técnicas de programação, incentivando a
participação de todos na solução de desafios propostos. Este trabalho busca
compreender e expor os beneficios do uso didático dos Dojos em disciplinas
de graduação. Veremos também as tecnicas de Dojos de programação e suas
indicações de acordo com os requisitos para aplicação de cada método. Para
mostrar os Beneficios de sua utilização, idealizou-se uma dinâmica de aula baseada em Dojos de programação, a qual será aplicada ao longo de algumas
aulas da disciplina de Fundamentos da programação do curso de Engenharia
de software. Serão selecionados 3 temas para as aulas de programaçao, e em
cada aula, aplicado o metodo de dojo para a execução do experimento. O metodo Dojo que será utilizado é o Dojo Randori, sendo ele o mais adequado para
o experimento. Por fim, para avaliar a aceitação dos alunos, será aplicado um
questionário ao qual os alunos responderão, após o Dojo. Apos a retrospectiva
e todas as atividades do experimento, haverá uma pequena confraternização
entre alunos, professor e autor para incentivar um pouco mais a interação entre
todos os participantes.

1. Introdução
Disciplinas onde se exige muita atenção e prática dos alunos como programação, tendem
a existir um alto ı́ndice de reprovação nos cursos de graduação da área de TI. É tendo

isso em mente que inicio minha pesquisa sobre a utilização do método Dojo para o ensino
de programação. Por ser uma forma de aprendizagem cooperativa, os Dojos facilitam
muito na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Os dojos de programação consistem em alunos/programadores que se unem para solucionar determinados problemas de
programação. É indispensável para a execução dos dojos de programação que exista um
ambiente favorável para a aplicação do mesmo. O ambiente é de fundamental importância
para que a realização do Dojo seja bem sucedida. De acordo com o formato escolhido é
necessário possuir a quantidade de computadores que seja suficiente para a quantidade
de duplas que irão codificar. É interessante também, a existência de um projetor, para
que todos possam visualizar os códigos produzidos. Existem várias formas de dojos de
programação que podem ser usadas e que serão apresentadas no decorrer do trabalho.
Neste trabalho nós conheceremos as formas de aplicação de dojos, os benefı́cios de sua
utilização e quais resultados poderemos obter com ele.

2. O Dojo de programação
A palavra Dojo(Dojô, em português) tem origem oriental. Traduzido literalmente do
idioma japonês, significa “lugar do caminho”, sendo utilizado originalmente como espaço
de meditação para monges budistas. Pode ser interpretado, portanto, como “lugar onde
se estuda a vida”, utilizado para a prática de atividades fı́sicas e espirituais. No ocidente,
este termo tem sido comumente utilizado para o treino de artes marciais (ROSA; apud
LUZ 2013).
Inspirado nesse tema, David Thomas idealizou o primeiro Dojo de programação
em 2003, na capital da França, Paris, e chegando ao Brasil em 2007, com Ivan Sanchez,
a partir da criação do grupo Dojo Floripa (ROSA; apud MATSUDA et al., 2013). Segundo Bache (2013), os dojos tratam-se de um ambiente descontraı́do, longe de gerentes,
prazos e quaisquer problemas de implementação, permitindo que as pessoas superem a
timidez para demonstrar quão bem produzem códigos, assim como dar dicas e conselhos
aos demais. “Através da resolução de um desafio em um ambiente seguro e não competitivo, podem discutir assuntos como projeto de software, testes, refatoração e escolha de
melhores ferramentas” (BACHE, 2013, p. 1).
Para se realizar um dojo de programação, primeiramente é necessario um planejamento das atividades. Definir os objetivos e metas do exercicio. Ao planejar um Dojo,
é necessário pensar sobre como conduzir os seguintes elementos: apresentação, acordo
entre os participantes, codificação e retrospectiva. Bache(2013)fala que a aprensentação
do dojo deve ajudar para que os participantes se sintam seguros, principalmente os que
forem novatos. É importante que os participantes tenham conhecimento dos principios do
Dojo e que se estimule o respeito entre os participantes. Existe também a importancia da
cooperação entre os participantes, visto que o método visa a união de todos para chegar a
um objetivo em comum.
“Antes da atividade prática, é uma boa ideia ter um consenso sobre o que o grupo
deseja focar, e conversar um pouco sobre o que desejam aprender. É uma boa oportunidade para aplicar lições aprendidas de encontros anteriores“ (BACHE, 2013). Conforme
explica Bache (2013), a parte principal do encontro é a codificação, na qual os participantes trabalham para construir uma solução para um problema de programação que seja proposto. Ele acrescenta que é importante que aja discussões, questionamentos e sugestões

sobre a codificação. Neste instante, as pessoas que estiverem produzindo código devem
explicar o seu raciocı́nio aos outros participantes, sem exibicionismo ou competição.
Conforme explica Bache(2013) Após o termino da codificação, é feita a retrospectiva do foi aprendido no Dojo. Neste momento, todos param para refletir sobre o que
aprenderam. Também é aberto aos participantes, compartilharem suas impressões sobre
o encontro, sejam elas positivas ou negativas. Essa prática também é conhecida como
processamento de grupo no campo da aprendizagem cooperativa.
O último momento do encontro é a confraternização. Esta atividade possibilita uma maior interação entre as pessoas,de modo face a face, que aproveitam este
tempo para fazer um processamento de grupo, conversando e discutindo sobre as horas de programação e aprendizado que vivenciaram. Bache(2013) afirma que é necessário
um patrocinador que viabilize uma pequena festa de encerramento do evento. Mas isso
também pode ser providenciado através da cooperação de todos os participantes para a
viabilização da confraternização.
2.1. Objetivo
O objetivo do Dojo de programação é desafiar programadores com novos problemas,
novas linguagens e a buscar novas soluções saindo da zona de conforto. O Dojo não é uma
competição, não é sobre quem resolve o problema mais rápido, ou qual solução foi melhor
implementada, mas sim, focado para o aprendizado. Por fim todo o conhecimento obtido
durante o Dojo de programação é utilizado pelos programadores nas tarefas de seu dia a
dia, no seu trabalho, o que faz com que a qualidade do trabalho, das suas implementações
também aumente, de forma indireta, devido a prática nos Dojos.

3. Formas de Dojos
Existem 3 formas que são as mais usadas para Dojos de programação. Dojo Kata, Dojo
Kake e Dojo Randori:
No Dojo Kata, existe a figura do apresentador que demonstra uma solução pronta
e previamente desenvolvida. O objetivo é que todos os participantes sejam capazes de
reproduzir a solução alcançando o mesmo resultado, sendo permitido realizar interrupções
para esclarecer dúvidas a qualquer momento. Durante a apresentação, o apresentador
deve explicar passo-a-passo tudo o que está sendo feito e assim a platéia tem a liberdade
para fazer perguntas durante o processo de implementação. Esse modo é o mais indicado
para programadores iniciantes e que tem um conhecimento muito básico de programação.
O ideal é que se use linguagens compiladas como o C e o C++. Vale ressaltar, que a
linguagem a ser usada é definida pelos participantes e/ou pelo apresentador em qualquer
modalidade dos Dojos.
No Dojo Randori, existe a participação de todos. É proposto um problema a ser
resolvido e a programação é realizada em apenas uma máquina, por pares. Os pares
são compostos de Piloto e co-piloto, primeiramente o piloto inicia a codificação e após
determinado tempo, normalmente de 5 minutos, o co-piloto assume a implementação
e convida alguem da platéia para ser o seu co-piloto e assim, todos tem a chance de
participar e contribuir na solução do problema proposto.
Para esse formato é imprescindı́vel a utilização de TDD(Test Driven Development). Basicamente o TDD se baseia em pequenos ciclos de repetições, onde para cada

funcionalidade do programa um teste é criado antes. Assim como o TDD, usar ”Passos
de bebê”é de suma importância para que todos os alunos consigam acompanhar o desenvolvimento da solução do problema. Quando uma pessoa está aprendendo algo, ela não
executa aquilo com destreza e perfeição, ao contrário, comete alguns erros e aos poucos
vai adquirindo destreza e aperfeiçoando suas técnicas.
No Dojo acontece da mesma forma. O código vai saindo devagar, ajudando para
que todos estejam entendendo o que está acontecendo e que rumo tudo está tomando.
Sempre que alguém não estiver entendendo o que está acontecendo, esse tem o direito
de perguntar e se encaixar nos trilhos novamente. Outro fato importante também é que a
dupla decide como a solução do problema será alcançada.
No Dojo Kake, apesar de sua semelhança ao Randori, existe uma pequena
diferença, ao contrário do Randori, no Kake há varias duplas trabalhando simultaneamente. A cada turno as duplas são trocadas para promover a interação entre todos os
participantes. Nesse formato é importante que os participantes tenham um conhecimento
mais avançado sobre programação e outras linguagens. Normalmente este tipo de Dojo
são para programadores experientes, que conhecem várias linguagens de programação.
Outro fato importante é que neste modo, as duplas escolhem o tipo de linguagem e a forma
como resolverão o problema proposto. Todas as duplas tentarão solucionar o mesmo problema.
3.1. Vantagem do uso
A vantagem dos Dojo é que as atividades são realizadas em um ambiente seguro para
testar novas ideias, promover o contato e compartilhamento de ideias entre os membros. É
comum em algumas empresas, serem promovidos Dojos abertos. Dessa forma a empresa
pode conhecer profissionais que possam se adequar ao seu ambiente e os profissionais
também tem a oportunidade de conhecer o ambiente dessas empresas.

4. Planejamento do Dojo
Criou-se um planejamento para a execução do Dojo nas aulas de fundamentos da
programação do curso de Engenharia de software. O planejamento é composto por uma
fase de definição do local para realização do experimento, definição do tema, planejamento de análise do desempenho e aceitação da turma ao método de ensino e execuçao
do dojo.
O evento foi programado para ser realizado em 3 aulas durante alguma das semanas do mes do semestre 2016.2, com inı́cio às 13:30 e término às 15:30, sem intervalo.
Como parte do experimento, participaria junto ao professor da disciplina. Porém, é importante salientar que nós, eu e o professor David Sena, participaremos apenas para ajudar
no esclarecimento de dúvidas dos alunos, mas não estamos incluidos na avaliação e nem
na analise dos dados sobre satisfação dos alunos.
Na parte inicial do encontro planejamos a explicar a técnica Dojo de programação
e a apresentar o Sensei(Instrutor)no caso, o professor David Sena, seguindo de uma
breve apresentação dos conceitos de programação. Faremos a apresentação do desafio
de Dojo. Após o periodo de programação, planejou-se a discussão e registro da retrospectiva, indicação de livros para a leitura e por fim será realizado uma interação entre os
alunos e professor, onde todos irão para um lanche em conjunto.

4.1. Definição do local para a realização da atividade
O primeiro passo para realização da atividade foi a busca por um local que fornecesse
condições para as atividades didáticas. Através de contato com um dos professores de
programação da Universidade Federal do Ceará, no Campus de Quixadá-CE. O local
escolhido será onde ele ministra suas aulas de Fundamentos de programação, no Laboratorio de informatica 4, o local é considerado ideal para o exercicio das atividades devido
a quantidade e qualidade das maquinas. Após a apresentação dos objetivos do trabalho, a
proposta foi aprovada pelo professor que se disponibilizou a futuramente aplicar o método
de Dojo escolhido para avaliação.
4.2. Definição de tema
Após a definição do local, será realizada uma reunião com o professor de programação
da instituição para definir o tema dos encontros, bem como a organização dos alunos da
turma de Fundamentos da programação.
4.3. Planejamento da Análise da experiencia
A análise do desempenho e aceitação dos alunos será feita através de um questionario,
onde os alunos terão a oportunidade de dizer o que gostaram e o que não gostaram
nas aulas com utilização do dojo. Responderão perguntas como, o quanto gostaram do
método? O quanto o método facilitou seu aprendizado? entre outras perguntas para serem
análisadas e darem retorno sobre a aceitação e o desempenho dos alunos.

5. Considerações finais
Por fim, a ideia do trabalho é mostrar os beneficios da utilização dos dojos nas aulas de
programação. Além de que, este método ajuda no nivelamento da turma, na cooperação
entre eles durante os estudos, fazendo com que alunos que tinham mais dificuldade e
estivessem atrasados na disciplina, possam sanar suas duvidas e enfim acompanhar o
conteudo junto aos outros.
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Abstract. This paper presents the process that happens from a web page request
until its representation in a browser, presenting points that can be improved to
optimize the web application loading with emphasis on application transport.
Initially, is presented the importance of web performance. Then, it is described
how server transfer files to the browser, how requests works. At last, it will be
showed a performance test and its results.
Resumo. Este artigo descreve o processo que ocorre desde a requisição de uma
página web até a sua representação em um browser, apontando pontos que podem ser melhorados para otimizar o carregamento das aplicações web com
ênfase no transporte da aplicação. Inicialmente, é apresentado a importância
da performance web. Em seguida, é descrito como o servidor transfere os arquivos até o browser, como as requisições funcionam. E por fim, será apresentado
um teste de performace e seus resultados obtidos.

1. Introdução
Ao tratar-se sobre performance em aplicações web é comum que os esforços e o foco
encontre-se apenas em otimizar o código que executa ao lado do servidor(back-end). A
falta de preocupação e de planejamento no front-end e na forma em que o carregamento da
página web ocorre gera um impacto direto no desempenho da aplicação, pois geralmente
o mesmo é responsável por cerca de 80% do desempenho. [1].
Performance web possui uma grande relevância no mercado atual. Grandes empresas como a Google a enfatizam muito, ao ponto de utilizar performance como critério
de qualidade das aplicações web modernas. Um exemplo disso é a página PageSpeed Insights da Google que permite que os desenvolvedores possam avaliar o desempenho das
suas páginas em dispositivos móveis e computadores. O PageSpeed gera uma pontuação
que vária de zero a 100 pontos onde uma pontuação maior igual a 85 pontos indica que a
sua aplicação possui um bom desempenho.

2. Transferência de Arquivos
Uma página web basicamente é um conjunto de objetos que são acessados por uma URL.
Esses objetos são interpretados e renderizados pelo browser na tela do dispositivo. Para
o browser receber essas informações ele realiza uma solicitação a um servidor(máquina
onde essas informações estão hospedadas)[4]. Ao ser requisitado, o servidor responde
com os objetos(arquivos tais como: HTML, imagens, vı́deos e dentre outros) que são
trafegados até o local da requisição. A comunicação entre browser e servidor se faz pelo

protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que é responsável por intermediar essa
comunicação.
Para que a renderização da página ocorra de forma mais eficiente, é necessário
que os arquivos sejam entregues ao browser o mais rápido possı́vel. Para que essa entrega
seja veloz, é essencial que os arquivos estejam com o menor tamanho possı́vel e que
os arquivos desnecessários não sejam enviados, pois dessa forma a quantidade de bytes
trafegados do servidor ao navegador será menor.[2]
Para um browser a existência de espaçamentos, quebras de linhas, comentários
dentre outras técnicas que os desenvolvedores utilizam para se orientarem durante o desenvolvimento de seus códigos é totalmente desnecessário. Pois ao realizar a leitura desses arquivos ele irá interpretar apenas os trechos de codigó responsáveis pela construção
da página. [3]
Ao subir o projeto no servidor, é de grande importância que os arquivos já estejam
devidamente minificados, assim diminuindo bytes preciosos que não serão trafegados na
rede. Existe algumas ferramentas como a Minify Code, que automatiza o processo retirando todos os espaços e enter’s automaticamente do codigó.
Habilitar compressão Gzip no servidor para empacotar e comprimir alguns arquivos enviados ao browser é muito util pois assim, antes do servidor enviar as requisições
ao browser ele vai reduzir o tamanho dos arquivos otimizando ainda mais a transferência.
O Gzip ao ser habilitado por padrão ele comprime apenas o HTML, porém é possı́vel
configurá-lo para que ele possa vir a compactar outros arquivos da aplicação como por
exemplo arquivos javascript, css dentre outros.

3. Custo de Cada Requesição
Um navegador que utiliza HTTP/1.x ao realizar uma requisição a um servidor, ele abre
de duas a três conexões para um determinado domı́nio. Para que dessa forma os arquivos possam ser baixados paralelamente [5]. Ao solicitar-se uma página web, toda imagem,vı́deo, ou importações CSS’s e Javascript externos que a compõem se tornam novas
requisições ao servidor pois todos esses objetos precisam ser obtidos para que a página
possa ser totalmente carregada.
Quando uma aplicação web precisa obter quatro ou mais objetos para ser carregado consequentimente a demanda será maior que a capacidade de resposta, gerando
assim um gargalo. Um efeito cascata durante o dowload da página é gerado devido a
esse gargalo pois os objetos precisam esperar que as conexões fiquem livres para serem
transportados.
Uma forma de resolver essa limitação de conexões é paralelisar as requisições
distribuindo o site em alguns subdomı́nios, pois ao se fazer isso novas conexões serão
abertas. O impacto dessa distribuição na experiência do usuário é uma melhor performance no carregamento da página principalmente em casos que a conexão com a internet
do dispositivo não é tão boa.

4. Aplicando Teste de Performance
Um breve teste foi feito entre dois projetos que ao carregados geram o mesmo resultado.
Onde o primeiro será vinculado a quatro subdomı́nios para paralelizar as requisições, sub-

metidos a minificação de seus arquivos, seus códigos Javascripts e CSS’s serão agrupados
e por fim serão hospedados a um servidor com o gzip habilitado. O segundo projeto se
mantém inalterado sendo referenciado apenas a um domı́nio e alocado a um servidor com
a compressão gzip desabilitada.
As ferramentas usadas foram o Chrome DevTools para simular os diferentes
cenários de acesso e o servidor local nginx. Todo o teste foi efetuado de forma local
com o ambiente devidamente configurado para proporcionar algo próximo do real.
4.1. Configurando Projetos
Os projetos antes de serem submetidos aos testes tiveram que receber algumas
configurações que serão apresentadas em três etapas. Onde a primeira consite em diminuir a quantidade de requisições e tamanho total do projeto. A segunda na criação
e vinculação dos domı́nios. E a terceira na distribuição das chamadas dos objetos que
compõe a página entre os domı́nios criados.
Durante a primeira etapa o projeto-1 foi submetido ao processo de minificação
e agrupamento dos seus arquivos de código. O projeto-2 se manteve em seu estado
original. Ao fim da primeira etapa o projeto-1 ficou com 1.0Mb de arquivos e o
projeto-2 com 1.2Mb. Durante a segunda etapa foram criados 5 domı́nios para serem
usados no nginx. No fim da segunda etapa o projeto-1 foi vinculado aos domı́nios
imagens-1.com, imagens-2.com, imagens-3.com e www.projeto-1.com, e o projeto-2
ao www.projeto-2.com. Durante a terceira etapa o projeto-1 teve as chamadas de arquivos distribuido entre os seus diferentes domı́nios para aumentar a quantidade de
requisições ao servidor e além disso o gzip foi habilitado. Os testes estão disponı́veis
em https://github.com/leojaimesson/Material Artigo.
4.2. Resultados
Ao serem submetidos aos teste de carregamento do chrome devtools com o cache desabilitado sobre os diferentes cenarios de rede os resultado obstidos foram:

Figura 1. Tabela de resultados

O impacto do gzip ao comprimir os pacotes antes de transportar os dados é bem
visı́vel conforme a tabela acima. De 1Mb de dados apenas 616Kb foram transportados. O
que ocasionou a enorme diferença de tempo entre o dowload dos dois projetos. Durante
os testes, o primeiro projeto conseguiu transportar mais pacotes durante o dowload da
página. Isso foi possı́vel devido as chamadas dos arquivos por meio dos sub-domı́nios
atribuı́do aquele projeto. Os resultado simulado em uma rede Wifi(2ms, 30Mb/s, 15Mb/s)
pode ser observado nos graficos :

Figura 2. Gráfico da performance do carregamento do projeto-1

Figura 3. Gráfico da performance do carregamento do projeto-2

O impacto do uso de sub-domı́nios na performance ao ser usado para paralelisar as
requisições pode ser melhor observado ao se acessar aplicações que possuem um tráfego
muito grande de dados ou em acessos em redes com baixo desempenho como por exemplo
a regular 2G.

5. Conclusão
Performance é a palavra-chave ao se pensar em melhorar experiência de usuário nos mais
diversos tipos de cenário de acesso dos sites. Uma aplicação web que seja feita pensada
em reduzir o tempo de carregamento da página quase sempre gera um conforto ao requisitante. Sendo assim é importante que os desenvolvedores utilizem ferramentas e técnicas
que otimize o carregamento das páginas.
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Abstract. Many articles, available in literate, address the Routing and Wavelength Assigment Problem (RWA) in WDM networks in order to optimize
the network resources such as number of wavelengths or number fiber in the
network . With respect for connection requests, the problem can be of three types: static, incremental or dynamic. In this article, we present the RWA with dynamic traffic, known as the Dynamic LightPath Establishment Problem (DLE).
In addition, we discuss how to solve DLE turning into a graphs coloring problem.
Resumo. Muitos trabalhos encontrados na literatura abordam o problema de
roteamento e atribuição de comprimento de onda RWA ( Routing and Wavelength Assigment) em redes WDM (Wavelength Division Multiplexing) com o
objetivo de otimizar os recursos de redes utilizados como números de comprimentos de ondas e/ou número de fibras na rede. Com relação as requisições de
conexão, o problema pode ser de três tipos: estático, incremental ou dinâmico.
Neste artigo, apresentaremos o RWA com tráfego dinâmico, conhecido como
problema do estabelecimento de circuito óptico dinâmico (DLE-Dynamic LightPath Establishment). Além disso, discutiremos como resolver o problema DLE
transformando em um problema de coloração de grafos.

1. Introdução
A tecnologia e transmissão via fibra óptica vem crescendo exponencialmente, principalmente devido a sua caracterı́stica e capacidade de transmissão de dados em altas taxas.
Devido a essas caracterı́sticas e ao crescente número de usuários e de serviços que requer
mais banda, as redes de fibra óptico vem tomando força não somente no backbone e em
redes metropolitana, alcançando também as redes de acesso, com fibra óptica chegando
até as residências e empresas (Agrawal 2014).
A mesma vem sendo pesquisada constantemente e sofrendo grandes evoluções,
no qual são visadas melhorias para seu desempenho e métodos de otimização, pois a fibra
óptica possui inúmeras vantagens dentre elas maior estabilidade, não sofre interferência,
baixa atenuação, um maior alcance, altas taxas de transmissão sendo também mais segura
e privada, além da sustentabilidade da rede a médio e longo prazo.
A rede óptica que será abordada neste artigo é a rede WDM (Wavelength Division Multiplexing) que compõem a grande maioria das redes de backbone da atualidade (Maranhão et al. 2010). É uma tecnologia que permite utilizar melhor a banda passante das fibras ópticas. Dentro de uma única fibra, são estabelecidos, simultaneamente,

múltiplos canais ópticos que operam em diferentes comprimentos de onda, chamados de
lambda, onde cada comprimento de onda pode atingir atualmente taxas de transmissão da
ordem de 100 Gbps com equipamentos disponı́veis comercialmente (Soares et al. 2008).
O problema da escolha de uma rota e um comprimento de onda adequado para
cada caminho óptico é conhecido como RWA (Routing and Wavelength Assignment), na
literatura o problema RWA pode ser classificado de dois modos, são eles: RWA estático
SLE ((Static Lightpath Establishment)) e RWA dinâmico DLE (Dynamic LightPath Establishment). No problema RWA estático todas as conexões são conhecidas previamente
e o objetivo é atender as requisições de conexão de maneira global enquanto minimiza
os recursos de redes como comprimento de ondas ou números de fibras na rede óptica.
Já no problema RWA dinâmico, o circuito óptico é estabelecido no momento em que o
pedido de conexão chega e é terminado depois de uma quantidade finita de tempo. Neste
ultimo caso, o objetivo e alocar comprimentos de onda tentando minimizar ou maximizar
o números de conexões na rede a qualquer momento, dado um conjunto de comprimentos
de onda disponıveis (Soares and Giozza 2004).
Caracterização do problema de roteamento e alocação do comprimento de
onda RWA (Routing and Wavelength Assignment)

Figura 1. Rede WDM com roteamento totalmente óptico com conexões através
de caminhos ópticos (Zang et al. 2000)

Na Figura 1 é possı́vel perceber que foram necessários dois comprimentos de onda
para atender todas as conexões.
Neste trabalho abordamos o problema RWA dinâmico, no qual o objetivo geral é
minimizar os recursos de rede utilizado como:
• Quantidade de comprimento de onda;
• Número de fibras.
Tendo como base o problema de RWA basendo-se no contexto de tráfico dinâmico,
conhecido como DLE (Dynamic Lightpath Establishment). Foi pensado em uma solução
utilizando coloração de grafos. Levando em consideração as seguintes condições:
• Entrada: Um conjunto de conexões;

• Saı́da: Encontrar caminhos que atendam as requisições atribuindo um comprimento de onda adequado para cada caminho.

2. Desenvolvimento
Com o proposito de tornar mais eficiente o uso de fibras ópticas, por volta de 1990, foi
desenvolvida a tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing). Esta tecnologia
consiste em juntar numa mesma fibra vários sinais de luz, ou seja, comprimentos de onda
diferentes, cada um gerado por um laser. O objetivo da técnica de multiplexação é aumentar a capacidade de transmissão, otimizando a largura de banda da fibra óptica. Porém,
nos sistemas WDM este objetivo não é alcançado completamente, pois não é possı́vel a
multiplexação de muitos comprimentos de onda (WDM 2011)
Dentro da tecnologia WDM, surgiu a DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) as redes DWDM combinam até 64 canais em uma única fibra. Porem, na prática
esse tipo de sistema podem multiplexar até 128 comprimentos de onda, tornado-se mais
eficiente que as redes WDM (DWDM 2011).
Nas redes WDM, as fibras ópticas são divididas em canais de diferentes
frequências ópticas, chamados de comprimentos de onda. Para o estabelecimento de uma
conexão entre dois nós, A e B, é necessário inicialmente escolher uma rota e em seguida
alocar um comprimento de onda disponı́vel. Após essas etapas, é estabelecido um caminho óptico (lightpath) do no A para o no B, isto é, um comprimento de onda será utilizado
para transmitir dados do nó A para o nó B (Zang et al. 2001).
Foi desenvolvido um estudo sobre as redes em fibra óptica, em especial acerca
do RWA (Routing and Wavelength Assignment) que é um dos problemas inerentes ao
problema de planejamento das redes ópticas.
Segundo a abordagem RWA, após a chegada de uma requisição para o estabelecimento de um caminho óptico, um algoritmo de roteamento será responsável por definir a
rota por qual o caminho óptico será estabelecido. Em seguida, um algoritmo de alocação
de comprimento de onda deverá selecionar um comprimento de onda disponı́vel. O objetivo é realizar o roteamento e a atribuição de comprimentos de ondas para otimizar os
recursos de rede (Maranhão et al. 2010).
Com o surgimento das redes totalmente ópticas, o roteamento passou a ser executado na camada óptica, o problema consiste em que para uma determinada topologia
fı́sica da rede e uma determinada matriz de tráfego da mesma, devemos rotear o tráfego
através de caminhos ópticos e alocar comprimentos de onda para os respectivos circuitos
ópticos (Garcia 2011).
No entanto, é possı́vel perceber que a otimização dos recursos no planejamento da
rede óptica tem relação direta com parâmetros da rede que são os seguintes:
• Número de comprimentos de onda utilizados;
• Quantidade de caminhos ópticos em cada link fı́sico da rede;
• Quantidade de saltos virtuais dados por um demanda de tráfego entre um
par de nós fonte-destino;
• Quantidade de saltos fı́sicos dados por um determinado caminho óptico.
Do ponto de vista do tráfego, o problema pode ser dividido em três categorias:
incremental,dinâmico e estático.

No tráfego estático, as requisições de conexão são conhecidas a priori, e o objetivo principal é minimizar o número de comprimentos de onda necessários para atender
este conjunto predefinido ou atender o maior número de requisições de conexão para
uma dada capacidade de rede. No cenário com tráfego incremental, as requisições de conexão chegam sequencialmente, um caminho óptico é estabelecido para cada requisição
de conexão, e o caminho óptico permanece na rede indefinidamente. Para o caso de
tráfego dinâmico, um caminho óptico é configurado para cada requisição de conexão que
chega na rede, e este caminho óptico permanece durante uma quantidade finita de tempo
(Zang et al. 2000).
A definição formal para o Problema de Coloração de Grafos é: dado um grafo
não-direcionado G = (V, E), com um conjunto V de vértices e um conjunto E de arestas
que incidem sobre os vértices de G. Assim a coloração pode ser considerada como uma
função c : V (G) → N (onde N é o conjunto de inteiros positivos) tal que, c(u) 6= c(v) se
u e v são adjacentes em G (Chartrand and Zhang 2008).
Neste caso, o problema de alocação de comprimentos de ondas pode ser convertido em um problema de coloração de grafos. Os vértices são os caminhos escolhidos.
Entre dois nós existe uma aresta se os caminhos associados as vértices compartilham um
nó. As cores obtidas por uma heurı́sticas de coloração representam os comprimentos de
onda, em uma rede WDM onde o lambda será atribuı́do de maneira otimizada dentro de
uma determinada topologia. Nessa abordagem, utilizaremos uma heurı́stica para selecionar os caminhos utilizados para construir o grafo do problema de coloração. A qualidade
das soluções encontradas serão avaliadas com relação aos parâmetros da redes estabelecidos. Logo esta abordagem será comparada com outras outras estratégias disponı́veis na
literatura que também buscam solucionar o problema.

3. Conclusão
Com este trabalho foi possı́vel conhecer mais a fundo a rede WDM e seu funcionamento,
suas caracterı́sticas e vantagens.
Foi apresentado problema de roteamento e alocação de comprimento de onda em
redes WDM conhecido como RWA (Routing and Wavelength Assignment). O mesmo
teve como objetivo propor uma possı́vel solução do problema RWA em redes dinâmicas
DLE (Dynamic LightPath Establishment) baseando-se em coloração de grafos. Com a
finalidade de formular um algoritmo, baseado em coloração de grafos, na qual apresente
uma solução otimizada dos principais recursos, como alocação dos comprimentos de onda
para os múltiplos caminhos dessa rede.
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Tradução da 4a Edição, volume 4. Elsevier Brasil.
[Chartrand and Zhang 2008] Chartrand, G. and Zhang, P. (2008). Chromatic graph theory. CRC press.
[DWDM 2011] DWDM, R. (2011). Otimização do Roteamento e Alocação de Comprimento de Onda em Redes WDM Utilizando Coloração de Grafos. www.gta.ufrj.
br/grad/04_1/wdm/dwdm.html/. Acesso em: 14-11-2016.

[Garcia 2011] Garcia, M. E. F. (2011). Planejamento e otimização de redes ópticas.
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Abstract. This article describes how the academic community of UFC Campus
Quixadá understand the meaning of sustainability. The study was conducted
by promoting a contest of sustainable practices, encouraging the execution of
such practices in daily life. From practices entered in the contest, it was
examined what the academic community UFC Quixadá realize about it.
Resumo. Esse artigo descreve um estudo sobre como a comunidade
acadêmica da UFC Campus Quixadá percebe o significado de
sustentabilidade. O estudo foi realizado promovendo-se um concurso de
práticas sustentáveis que incentivava a realização de tais práticas no
cotidiano. A partir das práticas inscritas no concurso, analisou-se o que a
comunidade acadêmica da UFC Quixadá percebe sobre o assunto.

1. Introdução
Desenvolvimento sustentável significa a construção de uma economia forte, em que seja
possível garantir tanto a preservação do meio ambiente quanto e o desenvolvimento
social; significa também um desenvolvimento que pensa em atender as necessidades das
gerações atuais mas sem comprometer as gerações futuras. Para que ele seja alcançado,
é preciso haver harmonia entre economia, justiça social e a preservação da natureza
[Buarque 2002].
O desenvolvimento sustentável é um tema que tem sido abordado em diferentes
conferências ao redor do mundo desde 1972 quando se começou a perceber graves
mudanças climáticas atribuídas à ação humana. A primeira com maior adesão de países
e sociedade foi a Rio 921, quando pela primeira vez se estabeleceram objetivos globais
visando a sustentabilidade da vida no planeja. Dentre as conferências mais recentes, em
2015 ocorreram a 21ª Conferência Mundial do Clima (COP-21) e a Cúpula das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Cúpula da ONU).
Gradualmente foi se formando a atual compreensão do desenvolvimento
sustentável composta pelo equilíbrio de três aspectos [Reigota 2012]: a atenção dada ao
controle de emissões de CO2 (aspecto ambiental) em geral decorrente da
industrialização e do consumismo (aspecto econômico) foi aos poucos se ampliando
para tratar questões de desigualdade social (aspecto social).
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Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela Organização
das Nações Unidas (ONU), também conhecida como ECO 92, e realizada no Rio de Janeiro, Brasil.

Durante a Cúpula das Nações Unidas realizada em 2015, a Organização das
Nações Unidas (ONU) atualizou objetivos globais para o desenvolvimento sustentável
anteriormente estabelecidos, apresentando um documento chamado agenda 2030
contendo 17 novos objetivos. A ideia é implantar as ações dessa agenda de trabalho até
o ano de 2030. Os objetivos estabelecidos são [ONU 2016]:
• Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável;
• Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos;
• Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
• Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação;
• Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis;
• Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
• Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e dos recursos marinhos para
o desenvolvimento sustentável;
• Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter
a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade;
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis;
• Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
Para que essas metas sejam alcançadas, é necessária a participação de todas as
pessoas, e não apenas de entidades governamentais – é preciso todos estejam cientes da
importância do desenvolvimento sustentável. Cabe a cada um, portanto, conhecer os
princípios de sustentabilidade e definir para si práticas e posturas que contribuam para o
desenvolvimento sustentável do planeta.
A abrangência de temas da agenda 2030 deixa claro que qualquer pessoa fato
pode e deve contribuir para o cumprimento da mesma, independente de sua atuação
social ou profissional. Na área de tecnologia da informação, por exemplo, diversos
temas estão associados, dentre eles: processamento de imagens, monitoramento de
irrigação, TI verde, internet das coisas, cidades inteligentes.
No Campus Quixadá, o debate sobre a temática ambiental tem marco inicial o
ano de 2013, com a realização de uma palestra sobre educação ambiental associada ao
plantio de 50 mudas de árvores na área do Campus, de espécies cuidadosamente
selecionadas dentre as nativas da região. Várias novas ações foram realizadas, incluindo
trilhas ecológicas e limpeza das margens de açude localizado próximo ao Campus.

Em 2016, foi ofertada pela primeira vez a disciplina Educação Ambiental, como
meio de se começar a disseminar conhecimento formal sobre o tema sustentabilidade. A
abordagem adotada foi de se buscar contextualizar o tema a questões regionais e às
áreas de formação dos cursos do Campus.
Visando auxiliar no planejamento de futuras ações de disseminação do
conhecimento ambiental, esta pesquisa teve como objetivo traçar um diagnóstico da
compreensão da comunidade acadêmica do Campus Quixadá, sobre o significado de
sustentabilidade. Para tanto, foi promovido um concurso de práticas sustentáveis, que
incentivava a realização de tais práticas no cotidiano. A partir das práticas inscritas no
concurso, analisou-se o que a comunidade acadêmica da UFC Quixadá percebe sobre o
assunto.

2. Metodologia
A questão do desenvolvimento sustentável tem caminhado de forma lenta, em
especial em países em desenvolvimento como o Brasil. Embora haja um pequeno
despertar da consciência ambiental no país, o desenvolvimento econômico muitas vezes
deixa de lado as questões ambientais e sociais. Despertar consciências para a
importância da sustentabilidade demanda um esforço educacional contínuo. Quando os
brasileiros entenderem melhor que questões ambientais afetam de forma direta e
irreversível suas vidas, o meio ambiente não precisará mais de defensores.
No contexto de promover ações educativas para a sustentabilidade, foi
organizado um concurso de práticas sustentáveis destinado a toda a comunidade
acadêmica do Campos da UFC em Quixadá. Procurou-se atingir o maior número
possível de pessoas da comunidade acadêmica, pois conservação do meio ambiente é
responsabilidade de todos.
2.1. Realização do concurso
O concurso foi realizado através de uma página do Facebook denominada “UFC
Quixadá Sustentável”, criada com a perspectiva de ser posteriormente mantida como
veículo de comunicação e disseminação da temática ambiental. Toda a comunidade
acadêmica da UFC em Quixadá podia participar da premiação. Para participar era
preciso que os interessados postassem uma foto e uma descrição de alguma prática
sustentável, usando a hashtag #ufcQxdSustentavel ou #ufcQuixadaSustentavel. As três
publicações com maior número de curtidas foram premiadas. O concurso foi teve início
no dia 29/06/16 e foi finalizado no dia 10/07/16.
A publicação vencedora obteve quase trezentas curtidas, e falava da economia de
água e incentivava as pessoas a poupar água no uso da descarga. O segundo colocado
mostrou impressões que usam as duas faces de uma folha tipo A4, sugerindo a
economia de papel. E o terceiro colocado argumentou sobre a importância do uso de
bicicletas para a locomoção diária, sugerindo a redução da emissão de gases decorrentes
da queima de combustíveis fósseis.
2.2. Análise dos dados
Mesmo se oferecendo uma premiação, o número de participantes foi de apenas cerca de
dez participantes. Investigando-se possíveis causas da baixa adesão, após

questionamentos a pessoas que não participaram ou que demoraram a participar,
surgiram algumas possibilidades da baixa participação: 1) a já quantidade de atividades
acarretada pelo fim do semestre letivo; 2) não se saber o que seria uma prática
sustentável, ou seja, o que seria elegível ao concurso.
As publicações em sua maioria falavam sobre economia de energia, o que não é
surpresa já que a UFC de Quixadá é um Campus temático em assuntos de TI
(Tecnologia da Informação). Mas além disso, tiveram publicações que falavam sobre
economia de água, reciclagem, bem-estar pessoal e mobilidade urbana.
Em relação à baixa adesão ao concurso, em especial pelo segundo motivo citado
– de não saber o que seria possível de ser fotografado e enviado para o concurso – já
caracteriza um importante resultado: há pouca compreensão consciente da comunidade
acadêmica do Campus quando ao significado de sustentabilidade. Destacamos o aspecto
consciente porque, na prática, muitas ações sustentáveis podem ser observadas na rotina
do Campus. Por exemplo, observa-se atenção para reduzir desperdício de comida no
Restaurante Universidade, há uma sistemática de reutilização de papéis impressos só de
um lado, muitos utilizam garrafas de água reutilizáveis.

3. Considerações finais
De uma maneira geral, todas as publicações do concurso se voltaram para o contexto
ambiental. Aparentemente, a preocupação com o meio ambiente é o que melhor define
como os participantes percebem o conceito de sustentabilidade. As ações propostas nas
publicações eram, em sua maioria, ações cotidianas.
Mesmo com baixo número de inscrições, o número de curtidas mostra que a
divulgação de práticas sustentáveis atingiu bom número de leitores, na ordem de três
centenas de leitores.
A página no Facebook foi mantida, e pouco a pouco busca disseminar conteúdos
formais ou práticos sobre sustentabilidade. Ela também é utilizada para divulgar
trabalhos acadêmicos do Campus relacionados à temática sustentabilidade, como forma
de mostrar que, mesmo com pouca percepção do que vem a ser uma prática sustentável,
a comunidade acadêmica está engajada no tema.
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Abstract. It is estimated today that millions of people use software with free
licenses. The movement "open source" occupies much of the technological
world and has among its many advantages source code sharing, the exchange of
open source could not occur without a step series that coordinate the sharing.
Software licenses are of crucial importance both for development and for
membership of a program. In view of this, it is expected that any developer have
prior knowledge of use and membership software with open source and its
various types and permissions. This article intends to explain about the main free
software licenses in show intuited how to handle the creation and membership of
such a system.
Resumo. Estima-se que, hoje, milhões de pessoas usam softwares com licenças
livre. O movimento “open source” ocupa grande parte do mundo tecnológico e
tem, entre suas diversas vantagens, o compartilhamento de código fonte. Essa
troca de códigos abertos não poderia ocorrer sem uma série de passos que
coordene esse compartilhamento. As licenças de software são de crucial
importância tanto para o desenvolvimento quanto para adesão de um programa.
Tendo isso em vista é esperado que qualquer desenvolvedor tenha conhecimento
prévio sobre uso e adesão a softwares com código aberto, bem como dos seus
variados tipos e permissões. Esse artigo tem a intenção de explanar sobre as
principais licenças de software livre, no intuito de mostrar como lidar com a
criação e a adesão a esse tipo de sistema.
1.Introdução
Softwares livres são programas de computador colocados à disposição de uma
certa comunidade sem um retorno financeiro direto. O usuário que obtém esse software
gratuito tem aceso a seu código fonte e todas os seus utensílios. Porém, como qualquer
propriedade intelectual, o software, apesar de livre, precisa respaldar quem o cria.
Então, para cada software desenvolvido há uma documentação relacionada a seu
desenvolvimento. Junto a essa documentação, cria-se uma licença a qual explica as
formas como o software poderá ser usado, além de estabelecer as liberdades de
aplicações do sistema.
O fato de se obter um software e ter acesso a seu código fonte nem sempre
significa ter liberdade total para fazer alterações e usar o sistema da forma como bem
entender. As licenças desses programas, até mesmo por lei, estabelecem regras que
protegem a propriedade intelectual.
Dentre as principais licenças de softwares livre, pode-se citar:
• GNU General Public License (GPL);

• BSD License;
• MIT License.

2. GNU General Public License (GPL)
Criada por Richard Matthew Stallman em 1989, hoje, na sua terceira versão, é
uma das principais licenças utilizadas para proteção de software livre.
De acordo com a estrutura do seu documento de licença, tem, como base para
proteção dos criadores dos programas, dois pilares principais, quais sejam:
1. Afirmam os direitos autorais;
2. Dá ao usuário permissão de compartilhar e modificar o software a qualquer
instante.
O seu modelo de documentação também explana as permissões para quem
adquire o software, as quais se baseiam nos quatro pilares principais citados abaixo:
1. A liberdade de executar o programa, com qualquer propósito;
2. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas
necessidades;
3. A liberdade de redistribuir cópias, de modo que você possa ajudar o
próximo;
4. A liberdade de aperfeiçoar o programa e publicar suas modificações, a fim
de que toda a comunidade se beneficie delas.
Atribuindo essas liberdades, a GPL permite que os programas sejam
compartilhados, reaproveitados e até modificados, porém, mantendo os direitos de
autoria, não alterando as funções originais do software.

2.1 Modelo de anexo ao programa
<Uma linha para dar o nome do programa e uma breve ideia do que ele faz.>
Copyright (C) <ano> <nome do autor>
Este programa é software livre: você pode redistribuí-lo e / ou modifica-lo sob os termos da GNU General
Public License conforme publicada pela Free Software Foundation, tanto a versão 3 da licença, ou (A seu
critério) qualquer versão posterior.
Este programa é distribuído na esperança que possa ser útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA;
mesmo sem a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO
FIM. Veja a GNU General Public License para mais detalhes.
Você deve ter recebido uma cópia da GNU General Public License junto com este programa. Se não, veja
<http://www.gnu.org/licenses/>.
<Program> Copyright (C) <ano> <nome do autor>
Este programa vem com ABSOLUTAMENTE NENHUMA GARANTIA; para detalhes escreva `show w
'.
Isto é software livre, e você está convidado a redistribui-lo sob certas condições; digite `show c 'para obter
detalhes.
Declaração da permissão de cópia que deve vir depois dos avisos de copyright.

3. BSD License
“A licença BSD é uma licença de código aberto inicialmente utilizada nos
sistemas operacionais do tipo Berkeley Software Distribution (um sistema derivado do
Unix). Apesar dela ter sido criada para os sistemas BSD, atualmente vários outros
sistemas são distribuídos sob esta licença.”
BSD é uma licença conhecida por obter poucas restrições relacionadas ao
compartilhamento do software, diferentemente da “GPL” ou outras grandes licenças, as
quais tem um modelo mais restritivo. Isto é: a licença BSD não usa “copyleft”, que é o
modo mais simples de transformar um software em público, permitindo sua utilização
em outros softwares, sejam eles livres ou privados.
“No início, a licença deletéria do BSD era usada apenas na Distribuição de
Software de Berkeley. Isto não criava nenhum problema em especial, pois incluir uma
frase em um anúncio não é um grande problema prático.
Se outros desenvolvedores que usassem uma licença BSD copiassem a cláusula
de anúncio do BSD — incluindo a frase que se refere à Universidade da Califórnia —
eles não teriam feito o problema crescer nem um pouco.
Mas, se como é de se esperar, outros desenvolvedores não copiavam literalmente
a cláusula do BSD. Eles a alteravam, trocando “Universidade da Califórnia” por sua
própria instituição, ou por seus nomes. O resultado foi uma pletora de licenças, que
requeriam uma pletora de sentenças diferentes.”

4.Licença MIT
Como o próprio nome remete, é uma licença para softwares livres criada pelo
“Massachusetts Institute of Technology” (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts). Hoje, tal modelo de licença livre é bastante utilizado, mesmo fora do
MIT. Possui muitas características que a assemelha à “BSD”, principalmente no que diz
respeito ao fato de não usar “copyleft". Porém, diferenciam-se nas especificações dos
direitos compartilhados.
A licença MIT tem, como principal qualidade, a simplicidade da sua
documentação e o fato de não possuir várias versões, como a “GPL”, por exemplo.
Licença X, que é um dos nomes os quais lhe é atribuído, é também muito utilizada em
trabalhos onde o software será embutido em um outro software, fazendo parte de uma
outra licença. Aliás, a simplicidade na sua documentação torna essa transição mais fácil.
“Você pode usar, copiar e modificar o software da maneira que bem entender e
ninguém pode impedir você de usá-lo em qualquer projeto (inclusive
proprietários), ou copiá-lo e modificá-lo.
Você pode distribui-lo como bem entender. Grátis ou vendendo. Sem restrições.
A única restrição é o produto deve ser acompanhado com a licença.”
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Abstract. The assignment of subjects to teachers is a recurring task in educational institutions. Because of the great amount of possible assignments of teachers
to discipline and restrictions that must be met, this allocation process is complex
and if done manually, can take a lot of time and effort of who performs it. This
paper presents a solution to the Timetabling Problem using integer programming in order to maximize the preferences of teachers for subjects assigned to
them.
Keywords: Integer Linear Programming, Timetabling Problem, Optimization.
Resumo. A atribuição de professores em disciplinas é uma tarefa que ocorre
periodicamente em instituições de ensino. Devido a imensa quantidade de
possı́veis atribuições de professores em disciplina e restrições que devem ser
atendidas, esse processo de alocação é uma tarefa complexa e que, se realizada
de forma manual, pode demandar muito tempo e esforço de quem a realiza. Este
artigo apresenta uma proposta de solução para o Problema de Alocação de Professores em Disciplinas utilizando programação inteira, de modo a maximizar
as preferências dos professores por disciplinas a eles atribuı́das.
Palavras-chave: Programação Linear Inteira, Alocação de Professores,
Otimização.

1. Introdução
As instituições de ensino se deparam periodicamente com dois problemas em comum: o
problema de alocação de disciplinas a horários, e de professores a disciplinas, seguindo
uma série de restrições. Além disso, sabe-se que os professores podem ter preferências
por determinadas disciplinas e dias da semana para ministrar suas aulas, e que recursos, como salas e materiais, podem ser limitados e compartilhados, portanto devem ser
bem gerenciados para que não haja conflitos [Dodó 2011]. O problema de alocação de
horários faz parte de uma área bastante explorada, conhecida como Timetabling Problems,
e conta com diversas formulações. Apesar de ser uma área muito estudada e explorada,
os problemas contam com muitas particularidades, que geralmente os torna problemas
NP-Dı́ficeis.
É perceptı́vel a exponencialidade do problema, uma vez que, para m professores e
n disciplinas, tem-se mn possibilidades, sendo possı́vel notar o crescimento exponencial à

medida que cresce o tamanho da instância. Em meio a tantas possibilidades de atribuições,
uma solução para problema deve atender a todas as restrições de viabilidade adotadas pela
instituição e considerar as preferências dos professores por determinadas disciplinas e dias
da semana. Esta atividade, quando realizada de forma manual, demanda muito tempo e
trabalho de seus realizadores, tornando-se inapropriada em função do crescimento das
instituições de ensino. Por sua vez, soluções computacionais tem ganhos na qualidade de
resposta, além de reduzir o número de profissionais envolvidos e tempo gasto no processo
manual[Xavier et al. 2013].
Na Universidade Federal do Ceará em Quixadá (UFC-Quixadá), a direção do
Campus, juntamente com as coordenações de cursos, se reúnem semestralmente com intuito de definir a grade de horários semanais de cada disciplina e professores responsável
por ministrá-las. Com o surgimento de novos cursos e, como consequência, maior número
de disciplinas e professores, o processo de alocação de forma manual torna-se cada vez
mais inviável e trabalhoso, sendo de extrema importância o desenvolvimento de ferramentas que possam automatizar ou, pelo menos, auxiliar nesse processo.
Este trabalho apresenta uma solução para o Problema de Alocação de Professores
em Disciplinas (PAPD) com o intuito de auxiliar no processo de elaboração de horários
semestrais da UFC-Quixadá. Para isso, foi definido um modelo de programação inteira.
O restante deste artigo está dividido como segue. A Seção 2 apresenta o problema
abordado neste documento. Na Seção 3 é apresentado o modelo de programação inteira
para o problema. A Seção 4 apresenta detalhes sobre a implementação. Resultados obtidos e trabalhos a serem realizados são apresentados na Seção 5.

2. O Problema
O PAPD, abordado neste documento, consiste na atribuição de professores em disciplinas,
partindo do pressuposto que as disciplinas já estão alocadas em seus slots. Nesse contexto,
um slot é um espaço de tempo de duas horas de um turno e dia da semana, conforme
mostrado na Figura 1. Por exemplo, o slot 00 representa a primeira aula da manhã de
segunda-feira.
Resolver o PAPD é encontrar, dentre as inúmeras possibilidades, uma solução
que maximize a preferência global dos professores por disciplinas e satisfaça todas as
restrições exigidas pela UFC-Quixadá, sendo elas:
• Um professor tem uma quantidade mı́nima e máxima de horas que deve trabalhar
semanalmente;
• São definidos dois grupos de horários: segunda a quinta e terça a sexta, de modo
que um professor deve ser alocado apenas para disciplinas de um dos grupos;
• Os casais de professores devem ser alocados no mesmo grupo de horários;
• Se um professor for alocado para uma disciplina no último slot da noite, ele não
pode ser alocado para uma disciplina do primeiro slot da manhã do dia seguinte;
• Um professor não pode ser alocados em duas disciplinas que compartilham slots;
• Um professor só pode ser alocados em, no máximo, dois turnos por dia;
• Uma disciplina tem uma quantidade determinada de professores distintos que devem ser alocados a ela;
• Existem slots destinados a seminários de professores, de modo que todo professor
tem que estar disponı́vel em pelo menos um desses slots.

• Existem slots destinados a reuniões, e cada reunião requer a disponibilidade dos
professores que a compõe. Desse modo, dado uma reunião, os professores que a
compõe não podem ser alocados para disciplinas que compartilham slots com a
reunião.

Figura 1. Representação visual dos slots.

3. Modelo
Nesta seção é apresentado o modelo de programação linear inteira para o PAPD.
3.1. Entrada
O modelo possui os seguintes parâmetros de entrada:
• D é o conjunto de disciplinas ofertadas.
• P é o conjunto de professores.
• S = [00, 29] é o conjunto de slots.
• Ss ⊂ S é o conjunto de slots alocados para seminários.
• R é o conjunto de reuniões, onde cada reunião r ∈ R possui dois conjuntos rp e rs
que representam, respectivamente, o conjunto de professores e o conjunto de slots
da reunião r.
• C é o conjunto de casais, onde cada casal c ∈ C consiste em uma tupla (c1 , c2 ) ∈
P × P.
• disciplinas : S 7→ P(D), tal que disciplinas(s) = Ds é o conjunto de disciplinas
atribuı́dos ao slot s.
• cmax : P 7→ N, tal que cmax (p) = c+
p é a quantidade máxima de slots que podem
ser atribuı́dos ao professor p.
• cmin : P 7→ N, tal que cmin (p) = c−
p é a quantidade mı́nima de slots que podem
ser atribuı́dos ao professor p.
• fp : P × D 7→ N, tal que fp (p, d) = ppd é o valor de preferência do professor p
pela disciplina d.
• cprof : D 7→ N, tal que cprof (d) = nd é a quantidade de professores que devem
ser alocados para a disciplina d.
3.2. Variáveis
O modelo possui dois tipos de variáveis:
• xps : 1 se o professor p for atribuı́do a alguma disciplina no slot s, e 0 caso
contrário.
• ypd : 1 se o professor p for atribuı́do a disciplina d, e 0 caso contrário.

3.3. Formulação
Nesta seção é apresentado a formulação matemática para o PAPD.
Função Objetivo:
max

XX

ypd · ppd

p∈P d∈D

Restrições:
P

xps ≥ c−
p , ∀p ∈ P.

(1)

xps ≤ c+
p , ∀p ∈ P.

(2)

s∈S

P
s∈S

xpi + xpj ≤ 1, ∀p ∈ P, ∀i ∈ {0, 5, ..., 25}, ∀j ∈ {4, 9, ..., 29}.

(3)

xp(25+j) + xp(1+j) ≤ 1, ∀p ∈ P, j ∈ {0, 1, 2, 3}.
P
ypd = xps , ∀p ∈ P, s ∈ S.

(4)
(5)

d∈Ds

xp(i+l) + xp(j+l) + xp(k+l) ≤ 2, ∀p ∈ P, ∀i ∈ {0, 5}, ∀j ∈ {10, 15}, ∀k ∈ {20, 25},
∀l ∈ {0, 1, 2, 3, 4}.
P
ypd = nd , ∀d ∈ D.

(6)
(7)

p∈P

P

xps ≤ |Ss | − 1, ∀p ∈ P.

(8)

s∈Ss

xps = 0, ∀r ∈ R, ∀p ∈ rp , ∀s ∈ rs .

(9)

xc1 i + xc2 j ≤ 1, ∀(c1 , c2 ) ∈ C, ∀i ∈ {0, 5, ..., 25}, ∀j ∈ {4, 9, ..., 29}.

(10)

xc2 i + xc1 j ≤ 1, ∀(c1 , c2 ) ∈ C, ∀i ∈ {0, 5, ..., 25}, ∀j ∈ {4, 9, ..., 29}.

(11)

A função objetivo visa encontrar a solução que maximize a preferência global dos
professores por disciplinas. As restrições (1) e (2) garantem que os limites de cargas
horárias dos professores sejam respeitadas. A restrição (3) garante que um professor seja
alocado em apenas um dos grupos de horários. A restrição (4) garante que um professor
não seja alocado para uma aula no último slot da noite e uma aula no primeiro slot da
manhã do dia seguinte. A restrição (5) garante que um professor só pode ser alocado em
uma (e somente uma) disciplina por slot se ele for alocado para o slot da disciplina, e que
um professor alocado para uma disciplina será alocado para todos os slots dessa disciplina.
A restrição (6) assegura que um professor só pode ser alocado em, no máximo, dois turnos
diários. A restrição (7) diz que o número de professores atribuı́dos a uma disciplina é igual
ao número solicitado para a mesma. A restrição (8) certifica que todo professor não será
atribuı́do a nenhuma disciplina em, pelo menos, um dos slots reservados para seminários.
De modo semelhante, a restrição (9) assegura que um professor não será alocado para
nenhuma disciplina em slots destinados a reuniões ao qual ele faz parte. E as restrições
(10) e (11) garantem que os cônjuges estão alocados no mesmo grupo de horários.

4. Implementação
Para implementação do modelo foi utilizada a biblioteca CPLEX 12.6.1 [IBM 2016]
para a linguagem C++. Essa biblioteca é fornecida pela IBM e possibilita modelagem

e resolução de problemas de programação linear e inteira. Para o processamento dos dados que compõe a entrada, foi utilizada a linguagem PYTHON 2.7.6. A máquina na qual
foi feita a implementação e testes dispõe das seguintes configurações: processador Intel
Core i5-3337U (4x 1.80GHz), 5.7 GB de memória RAM e sistema operacional Ubuntu
14.04 LTS.

5. Resultados e Trabalhos Futuros
Como entrada para o modelo, utilizou-se a alocação de disciplinas referente ao semestre
2016.2 da UFC-Quixadá. Ao todo, são 110 disciplinas e 58 professores. O tempo de
resposta foi 1.77 segundos. A princı́pio, não foi considerado o valor da solução, pois
foram utilizadas preferências aleatórias para os professores.
Também foram realizados testes utilizando a frequência que o professor já ministrou determinada disciplina como preferência, porém para instâncias bem reduzidas, visto
que ainda não possuı́mos todos os dados necessários para a instância completa. Um desses testes pode ser observado na Figura 2. O quadro a esquerda, representa as preferências
dos professores pelas disciplinas (frequências), e o quadro a direita representa o resultado
da alocação.
Como trabalhos futuros, ficam as tarefas de utilizar as frequências dos professores
em disciplinas para instâncias completas do problema e analisar as soluções. Posteriormente, seria interessante solicitar acesso ao arquivo com as preferências dos professores
por disciplinas dadas pelos próprios professores. Realizando essas atividades, resta comparar os valores das soluções geradas pelo modelo com os valor da solução gerada pela
alocação da UFC-Quixadá, que foi realizada de forma manual.

Figura 2. Exemplo de instância e solução.
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Resumo. Tarefas de alocação são essenciais em instituições de ensino. O Problema de Alocação de Disciplinas em Universidades, um dos problemas de alocação mais frequentes, é NP-Completo, ou seja, um algoritmo capaz de encontrar uma solução ótima em tempo polinomial é desconhecido. Esse trabalho se
propõe a desenvolver um método de alocação, utilizando programação lógica,
capaz de fornecer uma solução viável do problema de alocação de disciplinas
da UFC-Quixadá.

1. Introdução
Atividades de alocação e agendamento são comuns em instituições de ensino. Em especial, a atividade de alocar professores e disciplinas possui grande importância, pois, define
a rotina dos professores, dos alunos e da instituição de uma maneira geral. No campus da
Universidade Fedral do Ceará em Quixadá (UFC-Quixadá) essa atividade, até o semestre
2016.1, era executada manualmente e demandava uma grande quantidade de esforço e
tempo.
O Problema de Alocação de Disciplinas em Universidades1 (PADU), como é conhecido na literatura, é um problema de agendamento que pertence à clase de complexidade NP-Completo [Babaei et al. 2015]. Portanto, um método que seja capaz de buscar
uma solução ótima em tempo polinomial não é conhecido.
Schaerf (1999) e Babaei (2015) reúnem as principais abordagens propostas na literatura para resolver o PADU. Entre as abordagens, a programação lógica é caracterizada
pela facilidade na declaração do problema.
O objetivo desse trabalho é desenvolver um mecanismo com programação lógica,
utilizando a linguagem Prolog, capaz de fornecer uma solução viável para a alocação de
professores e disciplinas de um dado semestre da UFC-Quixadá.
O restante do trabalho está dividido da seguinte forma: na Seção 2 são apresentados os fundamentos teóricos; na Seção 3 é apresentada a proposta de solução do problema;
na Seção 4 são apresentados os resultados do experimento do mecanismo de alocação; e
na Seção 5, a conclusão e propostas de trabalhos futuros são apresentados.
1

Tradução livre para University Course Timetabling Problem - UCTTP

2. Fundamentação Teórica
Nessa Seção apresentamos os fundamentos teóricos necessários para a realização e compreensão do trabalho.
2.1. Problema de Alocação de Disciplinas em Universidades
O Problema de Alocação de Disciplinas em Universidades - PADU - pertence à classe de
problemas de agendamento. Podemos definir agendamento como: a atribuição, sujeita
à restrições, de recursos à espaços no tempo. Problemas de agendamento, em quase todas as suas variações, pertencem à classe de complexidade NP-Completo [Schaerf 1999].
Portanto, soluções ótimas são viáveis apenas para instâncias pequenas. Para instâncias
maiores, geralmente, são propostos métodos capazes de encontrar soluções viáveis que
não tenham garantia de encontrar solução ótima.
Uma instância do PADU é composta por: um conjunto de eventos2 E = {e1 , e2 , ...,
em }, onde m é a quantidade de eventos; um conjunto de slots de tempo3 S = {s1 , s2 , ..., sn },
onde n é a quantidade de slots; um conjunto de restrições R = {r1 , r2 , ..., rp }, onde p é a
quantidade de restrições. A solução do problema é um arranjo temporal dos elementos de
E nos de S, que satisfaça as restrições em R.
As restrições podem ser classificadas em duas categorias: Restrições rígidas, que
devem ser satisfeitas obrigatoriamente por uma alocação válida; Restrições flexíveis, que
não possuem satisfação obrigatória, porém, quanto maior o número de restrições satisfeitas, melhor a qualidade da alocação.
Na instância do PADU considerada nesse trabalho, os eventos do conjunto E
(eventos) são de dois tipos, disciplinas e professores. Os slots de tempo são distribuídos de segunda-feira à sexta-feira (5 dias). Em cada dia, as aulas podem ser lecionadas
em seis horários diferentes, 08h00 à 10h00, 10h00 à 12h00, 13h30 à 15h30, 15h30 à
17h30, 18h00 à 20h00 e 20h00 à 22h00. No total, são 30 elementos no conjunto S (slots).
As restrições pertencentes ao conjunto R são descritas a seguir.
r1 .
r2 .
r3 .
r4 .
r5 .
r6 .
r7 .
r8 .
r9 .
r10 .
r11 .
2
3

Um professor não pode lecionar mais de uma aula no mesmo horário.
Um professor pode ser alocado, em no mínimo, 2 horários.
Um professor pode ser alocado, em no máximo, 6 horários.
Um professor não pode ter aulas, simultaneamente, na segunda e sexta-feira.
Um professor não pode ter aulas nos três turnos de um mesmo dia.
Um professor não pode ter aulas, simultaneamente, no último horário de um dia
(20h00 - 22h00) e no primeiro horário do dia seguinte (08h00 - 10h00).
Um professor só pode lecionar disciplinas do seu conjunto de preferências.
As aulas de dois professores que formem um casal, não podem estar, simultaneamente, na segunda e sexta-feira.
As disciplinas obrigatórias de um semestre/curso não devem compartilhar horários.
As disciplinas de um semestre/curso não devem ser alocadas no semestre alternativo, caso exista algum horário disponível no turno preferencial
Todas as aulas de uma oferta de disciplina devem ser ministradas por um único
professor.

Exemplos de eventos: professores, disciplinas e estudantes.
Exemplo de slot de tempo: segunda-feira, 08h às 10h.

2.2. Prolog
O Prolog é uma das principais linguagens de programação lógica. Utilizada na indústria
em várias áreas, como: Pesquisas Operacionais, Robótica, Desenho de Circuitos, Geração
de Testes em Engenharia de Software, Sistemas Especialistas, Análise de Linguagem
Natural, Bases de Dados, entre outras [Deransart et al. 2012].
Um programa lógico é composto por dois componentes distintos, o lógico e o controle [Lloyd 2012]. O componente lógico é a declaração do problema a ser resolvido. O
componente controle é a declaração de como o problema é resolvido. Uma linguagem de
programação lógica deve prover formas de resolver problemas e maneiras de especificálos. Em outras palavras, para escrever um programa lógico para resolver um problema é
necessário apenas especificá-lo.
Um programa Prolog é composto por um conjunto de cláusulas, que podem ser de
três diferentes tipos.
• Fatos são especificações de relações, que expressam uma verdade no contexto
do programa. Por exemplo, no programa mostrado na Figura 1, há a declaração
do fato professor (linhas 1-2). A relação expressada por tal fato pode ser lida
como "O individuo maria é um professor"(linha 1). No mesmo programa há ainda
as declarações dos fatos disciplina (linhas 4-5) e preferência (linhas 7-9), esse
último podendo ser lido como "O professor maria prefere lecionar a disciplina
estrutura_de_dados com grau de preferência 7 (linha 7)".
• Regras definem relações condicionais. Para que uma relação expressada por uma
regra possa ser verdade, é necessário que um conjunto de condições sejam atendidas. Uma regra é composta por duas partes, a cabeça e o corpo. A cabeça é a
expressão da relação que será verdade, se atender a todas as condições presentes
no corpo. Por exemplo, no programa da Figura 1, a regra preferência_alta (linhas
11-15) pode ser lida como "Se x é um professor, e Y é uma disciplina, e X prefere
lecionar Y com grau de preferência Z, e Z é maior ou igual a 8, então X possui
preferência alta por lecionar Y". A cabeça da regra é declarada na linha 11 e o
corpo nas linhas 12 à 15.
1
2

professor(maria).
professor(josé).

3
4
5

disciplina(fundamentos_de_programação).
disciplina(estrutura_de_dados).

6
7
8
9

preferência(maria, estrutura_de_dados, 7).
preferência(maria, fundamentos_de_programação, 9).
preferência(josé, estrutura_de_dados, 8).

10
11
12
13
14
15

preferência_alta(X, Y):professor(X),
disciplina(Y),
preferência(X, Y, Z),
Z >= 8.
Figura 1. Exemplo de programa Prolog

• Consulta é o método de extrair informações do programa Prolog. Submetida uma
consulta, o programa tem o objetivo de encontrar valores que possam respondêla. Por exemplo, na Figura 2, a consuta da linha 1 obtém a resposta da linha 2.
Essa pergunta pode ser lida como: "Qual professor possui preferência alta por
lecionar estrutura de dados". Consultas podem obter, também, zero ou mais de
uma respostas.
1
2

preferência_alta(X, estrutura_de_dados).
?- X = josé.
Figura 2. Exemplo do uso da cláusula consulta

3. Solução Proposta
O trabalho necessário para construir uma solução viável pode ser dividido em duas tarefas
principais: alocar o professor à oferta de disciplina e a oferta de disciplina aos horários.
Cada tarefa pode ser decomposta em um conjunto de objetivos, que podem ser implementados com as cláusulas disponíveis no Prolog.
A tarefa de alocar o professor à oferta de disciplina é responsável por realizar à
alocação de todas as ofertas de disciplinas aos professores. Cada vez que seus objetivos
são satisfeitos, um professor é alocado à uma oferta. A tarefa é concluída quando não
mais existirem ofertas não-alocadas. A seguir, são listadas as descrições de alto nível dos
objetivos que compõem a tarefa.
1. Entre os professores, escolher um que possua um dos menores números de horários alocados.
2. Entre as maiores preferências do professor escolhido no objetivo 1, escolher uma
disciplina.
3. Verificar se ainda existem ofertas de disciplina não-alocadas da disciplina escolhida no objetivo 2.
4. Verificar se a soma dos horários da disciplina escolhida no objetivo 2 e da quantidade de horários já alocados do professor escolhido no objetivo 1 não ultrapassam
o limite máximo de horários dos professores.
5. Alocar horários para a disciplina escolhida no objetivo 2.
A satisfação do objetivo 5 fica sob responsabilidade da tarefa de alocar a oferta de
disciplina aos horários. Essa tarefa é concluída quando a oferta é alocada ao número de
horários necessários à disciplina, que depende da quantidade de créditos da mesma. As
descrições dos objetivos dessa tarefa são listados a seguir.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Escolher um turno.
Escolher um horário do turno escolhido no objetivo 5.1.
Verificar se o horário não pertence a lista de horários do professor.
Verificar se o horário não está ocupado por uma disciplina obrigatória do mesmo
curso/semestre.
5.5. Verificar se a adição do horário na lista de horários do professor não fere a restrição
de o professor não poder ter aulas nos três turnos de um mesmo dia (restrição r5 ).
5.6. Verificar se a adição do horário na lista de horários do professor não fere a restrição
de os horários de dois professores, caso formem um casal, não estarem na segunda
e sexta-feira simultaneamente (restrição r8 ).

4. Experimento e Resultados
O mecanismo de alocação desenvolvido foi executado com uma instância baseada na demanda de disciplinas do semestre 2016.1 da UFC-Quixadá. No experimento foi utilizada
uma máquina executando o Ubuntu 14.10, com 4GB RAM. Sendo o SWI-Prolog, a implementação da linguagem Prolog utilizada.
O conjunto de eventos da instância utilizada possui 51 professores e 93 ofertas
de disciplinas. Sendo essas ofertas para todos os seis cursos atualmente ofertados pela
UFC-Quixadá. As preferências do professores foram geradas aleatoriamente com duas
condições, cada professor possui quatro preferências e cada disciplina tem pelo menos
um professor que a prefere.
Após a execução, o mecanismo forneceu uma alocação viável de todos os 51 professores e 93 ofertas de disciplinas, satisfazendo todas as restrições.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Com base nos resultados apresentados, pode-se concluir que o mecanismo de alocação
consegue encontrar uma solução viável para determinadas instâncias. No entanto, pela
natureza do problema, isso não garante que sempre uma alocação viável será encontrada.
É possível que em alguns casos o algoritmo fique executando por tempo indefinido.
Um dos possíveis trabalhos futuros seria expandir o conjunto de eventos da instância aceita pelo mecanismo de alocação. Podendo incluir as salas de aulas, os alunos, os
laboratórios e demais recursos da universidade. A alocação se tornaria ainda mais completa, reduzindo as chances de ocorrer problemas ao ser utilizada na prática. No entanto,
a complexidade do algoritmo aumentaria consideravelmente, sendo necessária a adoção
de medidas para que a busca por uma alocação não se torne inviável.
Outro trabalho futuro seria a criação de uma interface para que usuário possa utilizar o mecanismo de alocação. Essa interface facilitaria a inserção dos dados da instância
do problemas, por exemplo, as informações dos professores, das ofertas e demais informações.
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Abstract. The Game Design Document (GDD) is a document that describes in
detail each detail of the game, such as the camera’s angles of the game, the
history of the characters, etc. It is created and edited by Game Designer, where
this professional passes his ideals in a clear way, so that artists and programmers understand what is asked. This document is the basis for the creation of
any game in the industry. Based on experience in the Art Direction class, in the
Digital Design course, this article shows how to The design of a GDD must be
made.
Resumo. O Game Design Document (GDD, é um documento onde se descreve
minuciosamente cada detalhe do jogo, como os ângulos de câmera do jogo, a
historia dos personagens, entre outros. É criado e editado pelo Game Designer,
onde esse profissional passa suas ideais de forma clara, para que artistas e
programadores entendam o que se pede. O documento é a base para a criação
de qualquer jogo na indústria. Baseado na experiência vivida na cadeira de
Direção de Arte, no curso de Design Digital, esse artigo mostra como se deve
ser feita a concepção de um GDD.

1. Introdução
O game designer é o responsável pela criação do Game Design Document (GDD), documento que por sua vez é a espinha dorsal de todo e qualquer projeto de um game. Nesta
documentação, o game designer deve passar de forma clara as informações que servirão
de base para toda a equipe que está trabalhando no jogo, se orientar. [Lemes et al. 2009]
Não existe um modelo especifico para um GDD, o documento vai se adaptar de
acordo com os requisitos que o jogo pede. Existem jogos que não precisam descrever o
personagem principal, como o exemplo do jogo Tetris. Este artigo traz um modelo para
a criação do GDD, usando como base, os exemplos e a experiência vivida na cadeira de
Direção de arte, pesquisas na internet, mais especificamente no site Fábrica de Games, e
o artigo de David de Oliveira Lemes, Games independentes: fundamentos metodológicos
para criação, planejamento e desenvolvimento de jogos digitais.
Na primeira parte, será aberta uma pequena discussão sobre o processo de criação
e concepção de um jogo.
Na segunda parte. será mostrado como essas informações vitais devem ser alocadas e como as empresas usam o GDD para agilizar o processo de concepção de um
jogo.
O objetivo desse artigo é esclarecer como acontece o processo de concepção de um
GDD (Game Design Document), através da rica experiência vivida na cadeira de Direção
de Arte, no curso de Design Digital.

2. Criação e concepção
Para se criar um jogo, não baste apenas ter uma ideia qualquer, jogar em um papel, e
esperar que o programador e o designer façam milagre. Deve-se pensar primeiro nas
limitações de mecânica, assim como o dinheiro que pode ser investido em seu projeto.
O game designer é responsável por essa parte, ele cria um documento chamado game
concept. O que deve ser passado nesse documento são ideias lapidadas e claras, para que
assim elas possam ser apresentada aos investidores e para a equipe de desenvolvimento.
Nesse documento, são definidos os objetivos do jogo, qual plataforma ele funcionará, um
nome provisório, mecânicas, gênero, os requisitos mı́nimos para rodar, entre outros dados
relevantes. Ele deve ser bem objetivo, por isso geralmente o game concept tem entre 1
a 2 páginas. Após a concepção do jogo ser aprovada, o game designer, junto com a sua
equipe parte para a criação do GDD.

3. Game Design Document
O Game Design Document trará o contexto completo do game. História de personagens,
inimigos, mundo, mecânicas de jogo, ângulos de câmera, entre outros elementos, que
serão destrinchados nos subseções abaixo.
A partir de agora, mostra-se o processo de alocação de informação e quais tipos
de informações devem ser colocados em cada tópico do GDD.
3.1. Capa
A capa deve conter o nome do jogo, a versão do documento, que se atualiza constantemente, o(s) autor(es), a data e local onde está sendo realizado o projeto.
3.2. Índice
O ı́ndice por sua vez, não deve trazer cada subseção, apenas as seções principais, como
a história, gameplay, personagens, etc. Cada área envolvida no trabalho de concepção do
game, sabe qual parte deve-se ler, sendo assim, não se espera que o artista responsável
pelos concepts do personagem, leia a parte de roteirização das cutscenes, apesar de ser
uma boa prática toda a equipe conhecer o game inteiro.
3.3. Cronograma
O cronograma, é uma das coisas mais importantes do projeto do game designer, nele
estará descrito detalhadamente como funcionará o desenvolvimento do jogo, como dias de
entrega de material, deadlines e etc, por isso é importante ser mostrado como a primeira
documentação do GDD, para que a equipe avalie como está o andamento do jogo. No
cronograma feito para o jogo Chronicles, ressaltamos a versão do documento, a data de
cada modificação, o autor da modificação, e a alteração feita na data. Preferiu-se não
colocar deadlines, mas não é uma boa prática fazer isso, pois acostumar o desenvolvedor
e os artistas a não trabalhar com deadlines, pode fazer com que eles acumulem trabalho.
3.4. História
A história deve ser escrita detalhadamente, lembrando que sempre se deve ter um começo
meio e fim. Além disso deve trazer consigo a descrição dos ambientes do jogo por onde
o personagem passa, como fauna, flora, temperatura, cheiros, quanto mais detalhada a

descrição, melhor para a equipe de artistas e desenvolvedores realizarem os seus trabalhos.
Antecipadamente, deve ser feito o background do mundo, uma historia que se passa antes
dos acontecimentos do jogo, algo que dê base para aquele mundo existir.
Os personagens também devem ser bem descritos em detalhes, como por exemplo,
feridas que aparecem no personagem após ele cair de uma certa altura, ou, uma descrição
fı́sica detalhada dos personagens que aparecem no decorrer do jogo.

3.5. Gameplay
O gameplay do jogo é a parte onde se descreve detalhadamente como funciona todas as
mecânicas do jogo, como por exemplo, golpes do personagem e a interação que esses
golpes tem ao acertar o inimigo, poções e o que elas fazem ao serem usadas, ações que o
personagem pode realizar, como correr, pular, voar, e etc. Mostrar os desafios que serão
encontrados pelo jogador, e como esses desafios podem ser superados, como por exemplo,
zerar a barra de vida do inimigo, ou pular na cabeça dele.
Deve-se descrever o modo como o jogador avança no jogo, como por exemplo,
no jogo Chronicles, desenvolvido na cadeira de Direção de Arte, os personagens tem que
eliminar o inimigo para continuar nas fases do jogo, já em Top Gear, jogo de corrida de
carro para Super Nintendo, o objetivo do jogar é chegar em primeiro na linha de chegada.
Todo jogo tem um desafio, e geralmente, esse nı́vel de dificuldade vai aumentando
com o decorrer das fases, deve-se escrever como os puzzles e desafios ficam cada vez mais
difı́ceis (ou não).
Salientar se o gameplay está diretamente ligado à historia do jogo, como por exemplo, o jogo Braid, onde o personagem principal tem a opção de literalmente voltar no
tempo, e reaver as suas ações.
Se o jogador enfrentará chefões para progredir, deve-se descrever como funcionam
essas batalhas. Sabemos que ao fim de toda batalha em um jogo, há uma recompensa, caso
o contrário, o jogador não teria prazer em lutar apenas por lutar. Mostrar como funciona
esse sistema de recompensas, como experiência, dinheiro, renome e etc são adquiridos,
tanto em batalhas como formas de se conseguir fora dela, caso tenha.
Como o jogo Chronicles é um jogo de action rpg (sistema onde o personagem tem
movimentação livre, e liberdade para atacar na hora que quiser), e como todo jogo de rpg,
possui diversos itens e poderes, armas, novas mágias e itens colecionáveis. Esses itens
e poderes do jogo tiveram de ser descritos detalhadamente, como suas funções e locais
onde eles são encontrados.
O designer deve descrever qual as condições de vitória para o jogador prosseguir
no jogo, um bom exemplo, é o jogo Super Mario Bros, onde a condição de vitória vem
geralmente após o personagem Mario pisar três vezes na cabeça do boss. A condição da
derrota são as regras que se aplicam para que o jogador morra, exemplo: levar uma certa
quantidade de dano ou cair em um buraco.
Lembrando que tudo deve ser dividido em tópicos, para facilitar a leitura da
equipe.

3.6. Personagens
Essa parte do documento deve trazer uma descrição minuciosa do personagem, como a
cor do olho, o tipo de cabelo, cor, etc. A descrição das caracterı́sticas principais como
o nome, idade, raça é a base para a criação do personagem. Após ter essa base de caracterı́sticas fı́sicas, deve-se escrever o background do personagem, trazendo os fatores
mais importantes de sua história. Também se deve salientar o temperamento e personalidade dos personagens. Todo personagem de jogo possui alguma caracterı́stica especial,
como poderes especiais, armas, entre outros, isso também deve ser descrito. Para que a
equipe fomente melhor a ideia do personagem, deve se trazer um concept art dele, ou uma
ilustração fiel. Para que os desenvolvedores saibam como o personagem age fisicamente,
deve-se descrever as ações que o personagem pode executar, como atacar, correr, pulo
duplo e etc.

Figura 1. Exemplo de concept de um personagem.

3.7. Controles
Mostrar como funcionam os comandos de interação do controle com o personagem. Aqui,
de preferência, se deve escrever como essa interação ocorre, e também por uma foto ou
ilustração para mostras os comandos que o personagem pode utilizar.

Figura 2. Comandos do personagem.

3.8. Câmera
Nessa seção, descrevem-se as estratégias de composição e fotografia, detalhando como o
personagem é visto dentro do jogo, como por exemplo, o jogo Devil May Cry 3 trás o
personagem Dante sendo mostrado em primeira pessoa, o jogador vê o personagem pelas
costas, e por cima. Deve-se descrever a limitação da movimentação da câmera, e trazer
exemplos ilustrados de como funciona a câmera do jogo.

Figura 3. Tipo de vista de câmera.

3.9. Universo do jogo
Aqui ficarão todos os dados sobre o universo do game. Deve-se descrever detalhadamente
sobre cada cenário do jogo, assim como também cada cenário deve vir com uma fiel
ilustração dele. Após isso, o gamer designer deve pensar como todas as fases se conectam,
para criar uma assincronia (ou não) no universo do game. A emoção que cada cenário
passa, cores, fauna, flora, explique o que a composição total de um cenário passa ao
jogador, quando entra em contato com o lugar. Para que essa emoção seja passada da
melhor forma, o designer deve também descrever quais tipos de música deve ser usada
em cada fase. Ao fim, deve se ter a ilustração de todos os mapas e fases do jogo.

Figura 4. Cénario do jogo Warcraft, famoso MMORPG da empresa Blizzard.

3.10. Inimigos
Assim como os personagens, os inimigos deve ter uma descrição detalhada junto com
uma ilustração de cada, todos os inimigos do universo do jogo devem ser descritos e ilustrados. Não basta apenas descrever e ilustrar eles, mas também mostrar a localização na
fase/ambiente, onde cada inimigo vai ser inserido. O designer deve pensar como esses
inimigos são vencidos, quais métodos o jogador pode usar para derrota-los, e assim, descrever esses métodos. Além de tudo é preciso descrever todas as habilidades e poderes
desse inimigo.
3.11. Interface
A HUD (head-up display) são elementos da interface que estão sempre visı́veis ao jogador, e que oferecem as informações durante a interação com o jogo, como, ı́cones, textos,
barra de progresso, tempo, pontos e etc. O Design da HUD é de vital importância. O
posicionamento dos elementos é de vital importância. Eles devem sempre se comunicar
com o jogador e mostrar o seu progresso de acordo com as suas ações durante o jogo. Para
isso deve ser apresentado o design e a ilustração de todas as HUDs do jogo. E para que
essas HUDs, sejam melhor alocadas, deve ser feito também, antecipadamente, o design e
a ilustração de cada tela do jogo, como menu menu de itens, tela de loading, tela inicia,
etc.

Figura 5. Exemplo de HUD no jogo Kingdom Hearts

3.12. Cutscenes
O que são cutscenes? Pode-se conhecer ela com outro termos, como cinematics ou ingame movies, mas na verdade cutscene é uma cena do qual o jogador não tem controle, e
é ativada a partir de um evento importante, serve para mostra algo importante no enredo
do jogo e garantir a continuidade dele. Exemplo: Após Dante matar seu irmão Virgil,
o combate cessa, e uma cutscene acontece, mostrando um dialogo entre eles ou algum
evento importante. Bem, voltando a criação do GDD, na parte de cutscenes, o designer
deve descrever o roteiro de cada uma, com os planos de câmera e suas tomadas, quais
métodos serão usados para a criação do filme, como um exemplo, cel shading. E também
mostrar a partir de qual evento do jogo a cutscene será exibida.
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Abstract. In this paper, we translated to Constraint Programming the Integer
Linear Programming model proposed in [de Paula Nunes 2015] to solve the
Crew Scheduling Problem. Some constraints have been added to the model
defined in [de Paula Nunes 2015] in order to reduce the running time, but these
constraints affect the quality of the solutions. The Constraint Programming model found feasible solutions within the time limit without these additional constraints, and for some entries the model found better solutions.
Resumo. Neste trabalho, traduzimos para Programação por Restrições o
modelo em Programação Linear Inteira proposto em [de Paula Nunes 2015]
para o Problema de Programação de Tripulação.
No modelo de
[de Paula Nunes 2015] algumas restrições são inseridas para reduzir o tempo
de execução, mas comprometendo a qualidade da solução. O modelo utilizando
Programação por Restrições forneceu solução viável dentro do tempo limite
sem utilizar estas restrições adicionais, e em algumas instâncias obteve melhores soluções.

Introdução
O serviço de transporte público é um importante meio de locomoção de pessoas em centros urbanos. Financeiramente, serviços de transporte públicos são mais acessı́veis que
o uso individual de outros meios, como o carro. Dentre os serviços públicos o ônibus é
o mais comum, sendo que apenas oito dos grandes centros urbanos do paı́s contam com
rede metroviárias [de Paula Nunes 2015].
A privatização de bens e instituições públicas podem ser utilizadas pelo o governo
para transferir gastos e atrair investimentos para determinados setores. Instituições privadas buscam maximizar seus lucros e, para isso, devem investir em redução de custo.
A privatização das empresas que administram os serviços de transporte público tem feito
com que esse investimento aconteça. Dentre todos os custos operacionais, o custo com
mão de obra representa a maior parcela.
O planejamento das operações dessas empresas é complexo e compreende quatro
etapas [de Paula Nunes 2015]: definição das linhas de operação; definição das tabelas
de horários das linhas de operação; definição da programação dos veı́culos que serão
utilizados e alocação dos motoristas para os veı́culos.
A última etapa é relevante para a empresa pois trata da escala de trabalho dos
motoristas. O processo de definir essa escala de trabalho é conhecido na literatura como

o Problema de Programação de Tripulação (PPT). O PPT consiste em um problema de
combinatória, o qual pretende alocar jornadas de trabalho pré-definidas para um conjunto
de tripulações de modo que todas as jornadas sejam atendidas [de Paula Nunes 2015].
Ele visa reduzir os custos, respeitando legislações trabalhistas e culturas empresariais. Essas caracterı́sticas tornam o PPT um problema pertencente à classe NP-Difı́cil
[Martello and Toth 1986].
Para minimizar o número de motoristas na escala e agilizar o processo de alocação,
em [de Paula Nunes 2015] é proposto um modelo em Programação Linear Inteira para
resolver o PPT para uma empresa de transporte público da cidade de Fortaleza. Os autores
obtiveram sucesso para um determinado conjunto de restrições e para um tipo de escopo
em que um motorista só pode ser alocado para uma tabela em um dado dia.
Programação por Restrições (PR) é um paradigma declarativo que se utiliza da
definição de restrições entre variáveis para descrever computações. Para se resolver
um problema utilizando tal paradigma é preciso especificá-lo em termo de variáveis
e restrições que limitam os possı́veis valores que estas podem assumir. Computações
passı́veis de serem modeladas como um Problema de Satisfação de Restrições podem ser
realizadas utilizando esse paradigma.
O objetivo desse trabalho é propor um modelo em Programação por Restrições
capaz de produzir soluções viáveis para o PPT utilizando instâncias da empresa mencionada acima removendo-se uma restrição da definição do problema definido em
[de Paula Nunes 2015]. Soluções viáveis podem ser utilizadas, por exemplo, em uma
abordagem utilizando Programação Linear Inteira para reduzir o espaço de busca a ser
considerado para se encontrar soluções ótimas. Abordagens hı́bridas de Programação por
Restrições e Programação Linear Inteira podem ser encontradas na literatura como em
[Yunes et al. 2000].

Problema de Programação de Tripulação
O Problema de Programação de Tripulação (PPT) consiste em atribuir um conjunto de
tarefas para um conjunto de tripulações [Portugal et al. 2009]. O problema recebe como
entrada as leis trabalhistas, regras da empresa e as tarefas a serem executadas durante o
perı́odo do planejamento [Mayrink and Silva 2012]. As tarefas podem ser consideradas
diferentes dependendo do tipo do dia, se é útil, sábado ou domingo. Todas as tarefas
devem ser atendidas, mas nem todas as tripulações precisam estar alocadas para alguma
tarefa. Nesse trabalho, as tripulações serão motoristas e as tarefas conjuntos de viagens
em uma linha de trânsito.
As empresas de ônibus recebem, dos órgãos públicos, a definição de quais linhas
devem operar, quais os horários e um conjunto de regras relacionadas ao trabalho dos motoristas. O horário de entrada e saı́da de cada linha, os horários para pausa dos motoristas
e o trajeto dos ônibus são exemplos de definições que as empresas devem seguir sob pena
de perderem o direito de atuar nas linhas [de Paula Nunes 2015].
Para melhor entendimento, serão apresentados aqui alguns termos utilizados e
definidos em [de Paula Nunes 2015]:
• Linha - Define um trajeto que deve ser seguido pelos veı́culos de uma empresa.

• Tabela de Horários - Define que um veı́culo está em uma determinada linha em
um determinado horário. Uma linha pode conter várias tabelas.
• Tipo de Dia - Indica se o dia é útil, sábado ou domingo. Diferentes tipos de dias
podem conter diferentes quantidades de tabelas.
• Horário - Indica um detalhe operacional de uma tabela de horários, como o
horário que um ônibus entra na linha ou quando passa em um posto de controle.
• Viagem - Representa o tempo decorrido entre um dois horários.
As tabelas de horários e os horários são suficientes para que um veı́culo execute
corretamente seu trajeto dentro de uma linha. As tabelas de horários apresentam ainda
outras informações: posto de controle, que representa um local, posto de passagem ou
parada, dentro de uma linha e nesses locais é possı́vel fazer a troca de motorista; tipo de
horário, que indica o tipo de evento relacionado ao horário, por exemplo, se o veı́culo está
entrando na linha ou passando por um posto.
Um outro conceito importante é a “Rendição da Tripulação”, também conhecido
na literatura como “Oportunidade de Troca”. Consiste em indicar o momento adequado
para trocar uma tripulação por outra [de Paula Nunes 2015]. Essa troca deve acontecer
nos postos de controle definidos pelos órgãos públicos ou em pontos determinados pela
empresa por motivos de logı́stica. A troca de tripulação deve respeitar as restrições do
problema e as legislações trabalhistas, mas deve ser feita de modo a reduzir os custos.
Isso definirá uma boa elaboração de escala [de Paula Nunes 2015].
Restrições do Problema
O problema que este trabalho se propõem a resolver é uma instância do Problema de
Programação de Tripulação. Ele consiste em definir uma escala de trabalho para motoristas dado um horizonte de tempo determinado pela quantidade de semanas da escala
[Portugal et al. 2009]. A definição da escala deve seguir as restrições da legislação e da
cultura da empresa. Abaixo, estão as restrições que serão consideradas neste caso, as
quais são definidas em [de Paula Nunes 2015].
• Sejam f e g duas tarefas em dias consecutivos. Sejam sk e ek os instantes de inı́cio
e fim em minutos, respectivamente, de uma tarefa k qualquer. Se sg − ef < 11 · 60
então f e g devem ser alocadas para motoristas diferentes. Essa restrição garante
o descanso mı́nimo de onze horas entre jornadas.
• O descanso mı́nimo entre jornadas é contı́nuo, ou seja, deve-se considerar a última
jornada dos motoristas na escala anterior. Assim, sejam ti e f a última tarefa do
motorista i na escala anterior e uma tarefa qualquer do primeiro dia da nova escala,
respectivamente. Se sf − eti < 11 · 60 então o motorista i não poderá ser atribuı́do
para a tarefa f .
• A jornada de trabalho diária não será maior que o máximo dado como entrada.
Seja Tij o conjunto das tarefas alocadas para o motorista i em um dia j, dk a
duração da tarefa k e QDH a quantidade limite de horas diárias que um motorista
P
pode trabalhar, então t∈Tij dt ≤ QHD.
• A jornada de trabalho será maior ou igual ao mı́nimo dado como entrada.
• A quantidade de horas trabalhadas semanalmente por um motorista deve ser igual
ao máximo permitido para a jornada semanal. As hora extras e horas não aproveitadas são levadas em consideração. Se o motoristas fez hora extra, o limite

•
•

•

•

máximo será somado com a quantidade de horas extras, e se ele teve horas não
aproveitadas, o limite é diminuı́do. Horas extras anulam horas não aproveitas e
vice versa.
A quantidade de horas extras dadas pela empresa deve ser menor ou igual ao
máximo dado como entrada.
Nenhum motorista deve trabalhar mais que a quantidade limite de dias sem folga.
Esse limite é dado como entrada. A última folga da escala anterior deve ser considerada.
Nenhum motorista deve trabalhar mais que a quantidade limite de domingos sem
folga. Esse limite é dado como entrada e a última folga em domingo na escala
anterior deve ser considerada.
Cada tarefa deve ser atendida por um único motorista.

[de Paula Nunes 2015] considera mais uma restrição: um motorista só pode estar
alocado para tarefas de uma única tabela em um dado dia. Essa restrição foi adicionada porque ela melhora a execução de seu modelo, mesmo os autores acreditando que a
remoção dessa restrição poderia produzir soluções melhores.
S|T |

A expressão i=1 Ti define uma função objetivo para o problema. Na qual Ti é
o motorista que está alocado para a tarefa i. A expressão é igual ao número de motoristas
utilizados nas tarefas T .
O escopo escolhido para esse trabalho é o de linha, ou seja, tarefas de diferentes tabelas da linha podem ser atribuı́das a um mesmo motorista. Como [de Paula Nunes 2015]
afirma, o escopo de empresa pode adicionar complexidade extra para considerar o deslocamento dos motoristas de uma linha para outra, e também que o escopo de linha é
satisfatório para as empresas.

Resultados e Conclusões
O modelo formulado em Programação por Restrições foi implementado em C++ utilizando o Gecode 4.4.0 [Gecode Team 2006]. Foi executado um experimento para verificar
o tempo de execução, em segundos, para o modelo encontrar a primeira solução viável.
Em seguida, acrescentando uma função objetivo, o modelo foi executado buscando minimizar o número de motoristas nas soluções encontradas. Como as soluções produzidas
pelo modelo em Programação por Restrições serão utilizadas por um outro modelo, o
timeout estabelecido no segundo experimento foi de dois minutos.
Na Tabela 1 estão os resultados desses dois experimentos. Na segunda coluna temse o tempo de execução para encontrar a primeira solução viável; na coluna a seguir temse a quantidade de motoristas utilizada na solução; na próxima coluna tem-se a quantidade
de motoristas utilizada na solução quando se buscou minimizá-la, e na última coluna temse as melhores soluções já encontradas para essas entradas (as marcadas com asterisco
são soluções ótimas). As soluções ótimas foram encontradas através de um modelo de
Programação Linear Inteira desenvolvido em um projeto de pesquisa paralelo, que utilizou
as soluções deste trabalho como solução inicial. No segundo experimento, quando se
buscou minimizar as soluções, todas as entradas atingiram o timeout.
O experimento foi realizado em um computador com sistema operacional Ubuntu
TM
16.04.1, com processador Intel R Core i5-3230M e 8 GB de RAM. Foi utilizado o compilador g++ 5.4.0.

Tabela 1. Resultados da execução

Entrada

Tempo

Solução

Solução Minimizada Solução ótima

Entrada 1

0,406593

12

11

11*

Entrada 2

0,14301

12

11

10*

Entrada 3

0,152029

13

11

10*

Entrada 4

0,623315

12

12

10*

Entrada 5

1,2485

14

11

10*

Entrada 6

1,33851

13

11

10*

Entrada 7

1,10004

13

11

11

Entrada 8

2,72377

12

12

10*

Entrada 9

3,08441

13

12

11

Entrada 10

3,14551

13

12

11

As soluções encontradas pelo modelo deste trabalho são muito próximas das
soluções ótimas, o que deve reduzir o tempo de execução de outros modelos que as utilizarem como solução inicial. Um trabalho está sendo desenvolvido em paralelo para
verificar o impacto de utilizar essas soluções como soluções iniciais em um modelo de
Programação Linear Inteira. O modelo deste trabalho também foi capaz de encontrar uma
solução com menos motoristas que o modelo de [de Paula Nunes 2015], o que justificou
não utilizar a restrição adicional de limitar o número de tabelas nas quais um motorista
pode trabalhar em um mesmo dia. Fica como trabalho futuro analisar estratégias de branching para tentar encontrar soluções mais próximas das ótimas sem gastar muito tempo
na minimização, e a analisar o trade-off de realizar a minimização.
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Maratona de Programação
Mauro Roberto C. da Silva1 , Jonas C. F. Silva1 , Wladimir Araújo Tavares1
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Av. José de Freitas Queiroz, 5003 - Cedro Novo, Quixadá - CE, 63900-000
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Abstract. This paper describes the activities of the Programming Marathon
Study Group (GEMP) UFC-Quixadá. To evaluate the results achieved by the
group, a survey was conducted with students to raise the positives and negatives
of the GEMP and Programming Marathon. At the end, some solutions to the
problems encountered are discussed.
Resumo. Este artigo descreve as atividades do Grupo de Estudos da Maratona de Programação (GEMP) da UFC-Quixadá. Para avaliar os resultados
alcançados pelo grupo, uma pesquisa foi realizada com os alunos para levantar os pontos positivos e negativos do GEMP e da Maratona de Programação.
Ao final, algumas soluções para os problemas encontrados são discutidas.

1. Introdução
Anualmente, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) realiza a Maratona de
Programação. Esse evento é voltado para alunos de graduação e pós-graduação nas áreas
de Ciência da Computação e correlatas, com o objetivo de promover a criatividade, desenvolver a competência em programação e despertar a importância do desenvolvimento
de algoritmos eficientes através da resolução problemas computacionais de forma competitiva.
Os alunos competem em times de 3 membros, cada time possui um tempo de 5
horas para resolver o máximo de problemas possı́vel. Utilizando um computador e algum material de consulta (livros, apostilhas com códigos), o time precisa criar programas
que solucionem os problemas. As repostas (código fonte) são submetidas à um computador juiz que avalia se o programa está correto e se ele executa dentro do tempo limite
estabelecido para o problema [SBC ].
Para participar da maratona é importante possuir conhecimentos em Matemática
Discreta, Análise de algoritmos, Técnicas de resolução de problemas como programação
dinâmica e divisão e conquista. Além de saber administrar o tempo, trabalhar em equipe
e pensar sob pressão.
Visando a preparação de alunos para participarem da maratona de programação,
foi criado o Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMP) no Campus
Quixadá. As atividades do GEMP começaram em 2009. Ao longo do tempo, o GEMP
funcionou como projeto de apoio à graduação e como projeto de extensão, contando com
bolsas das Pró-reitorias de Extensão e de Graduação.

Como projeto de apoio à graduação, o projeto promove o contato mais profundo e
mais prático da área de algoritmos. Esse contato tem como efeito a diminuição da evasão,
melhor formação dos discentes e maior preparação para as atividades de pós-graduação.
Como exemplo, podemos destacar alguns ex-alunos que participaram do grupo e hoje
possuem mestrado e/ou estão cursando doutorado.
Este trabalho busca avaliar os impactos das atividades realizadas pelo GEMP, e
seus pontos negativos e positivos. Além de propor maneiras para aumentar o engajamento dos alunos nesse grupo de estudos. Para levantamento dos dados foi utilizado um
questionário realizado com alunos.
Na seção 2, apresentaremos as atividades desenvolvidas pelos bolsistas.

2. Atividades
Atualmente os monitores do GEMP realizam quatro reuniões semanais com alunos interessados em participar da Maratona de Programação: duas para alunos iniciantes e duas
para alunos que já possuem conhecimento avançado sobre a competição. A participação
no GEMP é voluntária, ou seja, não é preciso ter participado do grupo para poder competir na Maratona de Programação pela UFC - Campus Quixadá. Semanalmente, alguns
problemas são selecionados e é criado uma competição para treinamento dos alunos.
Durante as reuniões do GEMP são apresentados problemas e discutidas possı́veis
soluções. O objetivo é que os alunos se envolvam na resolução dos problemas, propondo
soluções e identificando a viabilidade de soluções propostas. Os problemas apresentados
geralmente possuem relação com as disciplinas dos cursos existentes no campus.
Além de problemas, também são apresentados, pelos monitores, conteúdos e algoritmos que podem ser utilizados nos problemas. Tais conteúdos fazem parte das ementas
das cadeiras de Fundamentos de Programação, Estruturas de Dados, Estruturas de Dados
Avançadas e Projeto e Análise de Algoritmo.

3. Avaliação e Discussão
Infelizmente, percebemos que a participação dos alunos no GEMP vai diminuindo ao
longo do semestre. Consideramos duas possı́veis causas para esse problema:
1. Quando o semestre começa a avançar, os alunos passam a ficar sem tempo e acabam utilizando o tempo das reuniões para fazer as atividades das cadeiras;
2. Alguns alunos naturalmente desistem por não possuı́rem interesse na área.
Também foi possı́vel observar que os alunos que permanecem no treinamento durante todo o ano possuem mais facilidade em suas disciplinas, o que pode ser um indicativo de que a participação no grupo de influencia no desempenho dos alunos. Esses alunos
geralmente precisam gastar menos tempo para obter os requisitos de aprovação nas cadeiras que estão matriculados, por isso dispõem de tempo para participar dos encontros
semanais.
Ainda que tenha sido realizada divulgação em todas as salas e em redes sociais, é
possı́vel notar que existe uma grande quantidade de alunos que desconhece a existência
do GEMP.

Os problemas relatados anteriormente foram observados pelos monitores durante
o perı́odo de reuniões. Um questionário foi criado para coletar problemas e dificuldades
de acordo com a visão dos alunos participantes. Os resultados desse questionário está
descrito a seguir:
O questionário foi divulgado por meio de redes sociais e obteve 25 respostas. Dos
estudantes que responderam o questionário, apenas 48% afirmaram que já haviam participado do GEMP. Enquanto 40% responderam que conheciam o grupo mas que nunca
foram às reuniões. Os 12% restantes responderam que não conheciam o GEMP, apontando uma falha de divulgação. Esses dados são mostrados na Figura 1.

Figura 1. Divulgação do GEMP

Dos alunos que conhecem o grupo e nunca participaram das reuniões, 60% justificaram que um dos motivos é falta de tempo, 10% afirmaram não possuir interesse, 10%
acreditam que não há benefı́cios em participar das reuniões e 20% não participaram por
outros motivos.
Dos alunos que já participaram do GEMP, 100% justificaram frequentar o
grupo por apreciarem desafios e 16.7% disseram querer aplicar os conhecimentos de
programação de forma pŕatica. Porém, apenas 66.7% disseram possuir interesse em participar de competições semelhantes à maratona de programação. Vale ressaltar que nesta
pergunta era possı́vel assinalar mais de uma opção.
66.7% dos participantes do GEMP atribuı́ram nota 4 e 33.3% atribuı́ram nota 5,
numa escala de 0 a 5, quando perguntados sobre a melhoria da formação acadêmica a
partir das reuniões do grupo, como mostra o gráfico da Figura 2.

Figura 2. Melhoria de Desempenho Acadêmico

O Gráfico da Figura 3 descreve a avaliação da metodologia do GEMP, de acordo
com os alunos que responderam o questionário.

Figura 3. Metodologia do GEMP

4. Soluções
Possı́veis soluções foram discutidas para os principais problemas listados anteriormente,
essas serão exibidas nesta seção.
Para tentar sanar o problema de divulgação, uma possı́vel solução seria espalhar cartazes em lugares estratégicos do campus apresentando problemas da maratona
de programação, com o objetivo de despertar o interesse de alunos que não conhecem a
competição.
Uma forma possı́vel de resolver o problema de falta de tempo para participação
das reuniões seria trabalhar em conjunto com os professores de disciplinas que estão diretamente ligadas à maratona de programação, como Projeto e Análise de Algoritmos,
Estruturas de Dados, Estruturas de Dados Avançadas e Fundamentos de Programação.
De forma a coordenar os conteúdos, e incentivar e dar benefı́cios aos alunos que participam do GEMP, pois estariam de forma prática aplicando os conteúdos vistos durante as
disciplinas.

5. Conclusões
Apesar de possuir alguns problemas, como os destacados neste trabalho, o GEMP possui
um importante papel de complemento curricular e desenvolvimento intelectual, permitindo aos participantes aplicarem os conteúdos aprendidos durante a graduação.

Os problemas relatados aqui resultarão mudanças no GEMP, a fim de atrair mais
alunos para o grupo e trazer resultados mais expressivos em relação à Maratona de
Programação e ao desenvolvimento acadêmico dos participantes.
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Resumo. Ferramentas de criatividade tem sido amplamente usadas com o intuito de gerar ideias inovadoras. Existe um considerável número de ferramentas
criativas em desenvolvimento e em operação, faltam, porem iniciativas no intuito de promover a integração entre tais ferramentas. Este trabalho tem como
objetivo descrever o projeto de desenvolvimento de um Serviço de integração
de ferramentas de criatividade. No desenvolvimento foi utilizado o framework
Spring Boot e a ferramenta Swagger para gerar a documentação da API. Ao
final foi possı́vel tirar algumas conclusões com relação aos efeitos da adoção
do Spring Boot no projeto.

1. Introdução
Vivemos em um ambiente onde a competição de mercado, e as constantes mudanças
exigem muito das equipes de trabalho, que estão sempre a procura de novas soluções e
ideias para vencer a concorrência. As Técnicas de criatividade são usadas por diversas
organizações, que na busca por produtos e serviços mais eficientes, encontram nessas
técnicas uma poderosa ferramenta de tomada de decisão, e obtenção de ideias inovadoras
para o modelo de negócio [Rodrigues 2009].
Uma das áreas que se utiliza das Técnicas de criatividade é a engenharia de requisitos, as técnicas ajudam a obter requisitos mais precisos e consequentemente produtos de
software melhores. Isso se dá devido ao caráter exploratório das Técnicas de criatividade
que visam extrair todo o potencial criativo das pessoas envolvidas [Moraes 2014].
Existem uma grande variedade de Técnicas criativas, e cada uma possui objetivos
bem definidos, de acordo com esses objetivos algumas literaturas procuram aplicar uma
classificação às Técnicas de criatividade. Técnicas de geração de ideias e avaliação de
ideias [Mycoted 2016], são duas categorias de ideias usadas, e que serão melhor abordadas no decorrer deste trabalho.
Para facilitar o uso, existem também ferramentas de software que dão suporte às
Técnicas de criatividade, essas ferramentas auxiliam os participantes, guiando-os por todo
o caminho descrito pela técnica utilizada. Essas ferramentas podem inclusive combinar
duas técnicas distintas, por exemplo, para gerar ideias e para avaliar as ideias geradas.
Uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos é o compartilhamento
de dados entre diferentes aplicações. Em [Lampkowski and Silva 2014] os autores descrevem a integração entre dois importantes softwares da Universidade Estadual Paulista,

em seu trabalho ele pôde identificar diversas possibilidades de integração entre as duas
aplicações e também uma estimativa dos impactos causados.
No que se refere às Técnicas de criatividade, a integração entre diferentes Ferramentas de criatividade pode ser interessante se é preciso usar várias técnicas para alcançar
um objetivo. Este trabalho descreve a construção de um serviço responsável por integrar
ferramentas de criatividade, usando tecnologias web na linguagem Java. Os conceitos
usados serão explicados mais adiante.
As seções do presente trabalho estão organizadas da seguinte forma: primeiramente uma leve explicação dos conceitos abordados, em seguida será descrito o processo
de desenvolvimento do serviço e por fim a conclusão com a apresentação dos resultados
alcançados.

2. Conceitos relacionados
Nesta seção serão apresentados de forma resumida os conceitos utilizados na construção
do serviço.
2.1. Técnicas de criatividade
As técnicas de criatividade podem ser divididas em categorias de acordo com sua finalidade, por exemplo, técnicas que tem foco em instigar a criatividade dos participantes fazendo com que eles produzam novas ideias ou expressem suas experiências em
relação a um determinado tema podem ser classificadas como técnicas de geração de
ideias [Mycoted 2016].
Existem também técnicas voltadas para a análise de ideias, esse tipo de técnica
permite mensurar a qualidade das ideias geradas, verificar quais ideias tem maior potencial de serem executadas e facilitar o processo de escolha das melhores ideias. Essas técnicas podem ser enquadradas na categoria de técnicas para avaliação de ideias
[Mycoted 2016].
Existem outros tipos de técnicas de criatividade, entre eles estão as técnicas de
seleção de ideias e técnicas de implementação de ideias [Mycoted 2016], mas no momento o serviço para integração de ferramentas de qualidade descrito neste trabalho só
enfoca as técnicas de geração e análise de ideias.
2.2. REST e Orientação a serviços
Uma forte tendencia tem se difundido entre as aplicações web, a orientação a serviços, os
sistemas distribuı́dos possuem a necessidade de prover a comunicação entre seus módulos
que podem estar separados fisicamente, dessa forma a comunicação será um requisito de
grande importância [Erl et al. 2012]. Existem também aplicações, que não são um sistema
distribuı́do, mas que podem vir a se comunicar com outras aplicações.
A orientação a serviços descreve um modelo de comunicação entre diferentes sistemas onde cada um disponibiliza funcionalidades na forma de serviços que estão abertos ao consumo. Dessa forma os sistemas podem ser provedores e/ou consumidores de
serviços [Erl et al. 2012]. Nos sistemas web esses serviços podem ser mapeados através
de métodos com o protocolo http, por exemplo.

Uma tecnologia comumente usada juntamente com a orientação a serviços é o
padrão REST (do inglês, Representational State Transfer). REST é um estilo arquitetural
voltado para a web que fornece restrições arquiteturais sobre os componentes de sistemas
distribuı́dos e suas interações. REST defende alguns conceitos como um conjunto resumido de operações como GET, POST, PUT e DELETE, e um formato de arquivo simples
para transportar os dados, na maioria XML ou JSON [Erl et al. 2012]. O serviço descrito neste trabalho foi desenvolvido com foco na orientação a serviços juntamente com o
padrão REST, foi também adotado o formato JSON para a troca de mensagens.
2.3. Spring Boot
O Spring foi desenvolvido como uma opção mais leve em relação ao tradicional Java
Enterprise Edition (JEE). O objetivo do Spring era substituir os Enterprise Java Beans,
utilizados pela JEE, através da introdução de conceitos como injeção de dependência,
programação orientada a aspectos e a utilização dos clássicos objetos java simples (POJOs) [Walls 2016].
Apesar de ser leve quanto ao código, o Spring era demasiadamente pesado em termos de configuração, que inicialmente era feita em arquivos XML. Com o tempo algumas
funcionalidades foram encapsuladas na forma de anotações, mas ainda assim a maioria
das configurações tinha que ser feita através de XML [Walls 2016].
O Spring Boot veio para sanar os problemas de configuração do Spring tradicional,
ele oferece algumas funcionalidades, como:
• Autoconfiguração: Um projeto Spring Boot possui uma configuração comum à
maioria das aplicações Spring.
• Dependências: O Spring Boot já traz um conjunto pré definido de dependências
de acordo com o que normalmente é necessário em um projeto Spring.
Dessa forma o Spring Boot torna mais ágil o processo de desenvolvimento, pois
o programador se preocupa apenas em implementar as regras de negócio com uma necessidade mı́nima de configuração. O Spring Boot é uma poderosa ferramenta para o
desenvolvimento de aplicações, sobretudo na plataforma web. O serviço descrito no presente trabalho foi construı́do usando Spring Boot [Walls 2016].
2.4. Swagger
Swagger é uma poderosa ferramenta para documentação de APIs (do inglês, Application
Programing Interface, ou Interface de programação de aplicativos), sobretudo no que se
refere a APIs REST. Swagger oferece suporte a diversas linguagens de programação e é
totalmente open source [Swagger 2016].
Swagger oferece um leque de recursos como um editor próprio que usa o formato YAML para produzir a documentação, e uma ferramenta chamada Swagger-UI, esta
consiste em uma coleção de arquivos web (HTML, Javascript e CSS) que geram uma
apresentação visual organizada da API [Swagger 2016]. Swagger possui ainda integração
com o framework Spring Boot, e a documentação pode ser gerada dinâmicamente através
de anotações.
Neste trabalho foi usado Swagger juntamente com a ferramenta Swagger-UI para
produzir a documentação da API do Serviço de integração de ferramentas de criatividade.

3. Construção do serviço
Para a construção do Serviço de integração de ferramentas de criatividade foram primeiramente selecionadas as tecnologias e ferramentas que iriam dar suporte ao desenvolvimento. Foram selecionados o framework Spring Boot, o banco de dados PostgreSQL,
para mapeamento das entidades foi escolhido JPA, e como ferramenta de documentação
foi selecionado Swagger. A IDE utilizada foi Eclipse.
A construção do serviço foi realizada em três etapas, primeiramente foi realizado
o mapeamento objeto-relacional com JPA, dessa forma o gerenciamento das entidades do
serviço foi totalmente automatizado.
Na segunda etapa foi desenvolvido o módulo dos controladores, que ficariam responsáveis por tratar as requisições e gerar as rotinas adequadas dentro do serviço. Foram
construı́dos três controladores, dentre eles podemos tomar como exemplo o BrainwritingController:
@RestController
@RequestMapping ( v a l u e = ” / b r a i n w r i t i n g ” )
public class B r a i n w r i t i n g C on t r o l l e r {
@GetMapping ( p r o d u c e s =
MediaType . APPLICATION JSON UTF8 VALUE )
p u b l i c L i s t <B r a i n w r i t i n g > g e t B r a i n w r i t i n g (
@RequestParam ( ” i d P e s s o a ” ) P e s s o a B r a i n w r i t i n g p e s s o a ) {
return b r a i n w r i t i n g R e p o s i t o r y . findByPessoa ( pessoa ) ;
}
}
Neste caso podemos perceber a presença constante de anotações para dar sentido à
classe, por exemplo, a anotação @RestController, diz que este controlador receberá lidará
com requisições do tipo REST. No método getBrainwriting podemos perceber a presença
da anotação @GetMapping, esta quer dizer que o método receberá uma requisição HTTP
do tipo GET. Com isso todos os controladores puderam ser mapeados de forma simples
usando as anotações do Spring Boot. Vale ressaltar que por se tratar de um controlador
REST, o retorno dos métodos é automaticamente convertido em JSON pelo Spring Boot.
Na terceira etapa foi feita a documentação da API utilizando a ferramenta Swagger. Devido ao fato de Swagger possuir integração com Spring Boot, a configuração foi
mı́nima. Para produzir a documentação Swagger lê as anotações nos controladores:
@Api ( t a g s = ” Modulo de b r a i n w r i t i n g ” )
public class B r a i n w r i t i n g C on t r o l l e r {
@ApiOperation ( v a l u e = ” R e t o r n a t o d o s o s b r a i n w r i t i n g
de uma p e s s o a ” )
p u b l i c L i s t <B r a i n w r i t i n g > g e t B r a i n w r i t i n g (
PessoaBrainwriting pessoa ) {

return b r a i n w r i t i n g R e p o s i t o r y . findByPessoa ( pessoa ) ;
}
}
No trecho de código acima podemos perceber a presença da anotação @Api, esta
diz para o Swagger que a classe atual é um controlador e que deve ser escaneado. Já a
anotação @ApiOperation serve para especificar as caracterı́sticas do método, é possı́vel
adicionar informações sobre detalhes da implementação e permissões.

4. Conclusão
No decorrer da construção do serviço, pudemos perceber que o framework Spring Boot
se contituiu uma poderosa ferramenta para desenvolvimento do serviço, pois oferece agilidade na programação e diminui a sobrecarga de configuração, e assim o desenvolvedor
se preocupa com os detalhes de alto nı́vel do serviço. A ferramenta Swagger também
foi de grande utilidade no nosso serviço pois facilitou a documentação da API e poderá
melhorar a manutenção do serviço uma vez que está junto ao código-fonte. Dessa forma
podemos concluir que a adoção do framework Spring Boot para o projeto do Serviço de
integração de ferramentas de criatividade foi benéfico e pode ser aplicado de forma eficaz
em aplicações orientadas a serviços.
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2

Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá (UFC)
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Abstract. The Training Problem teams socio-technical (FEST) seeks to form
work teams to implement projects in such a way that the technical requirements
are met, ie individuals with the skills necessary for the project implementation are present in the team and we have the better interpersonal relationship
between its components team (social requirement). This work presents two proposed greedy heuristic for FEST. The heuristics select an individual to join team
in such a way that the individual has the best interpersonal relationship among
individuals already selected for the team and other restrictions are respected.
KEYWORDS: Heuristic. Combinatorial Optimization. Problem Sociotechnical.
Resumo. O Problema de Formação de Equipes Sociotécnicas (FEST) procura
formar equipes de trabalho para a execução de projetos de tal forma que as
exigências técnicas sejam atendidas, ou seja, indivı́duos com as habilidades
necessária para a execução do projeto estejam presentes na equipe e tenhamos a melhor relação interpessoal entre seus componentes (exigência social).
Este trabalho apresenta duas propostas de heurı́stica gulosa para o FEST. As
heurı́sticas selecionam um indivı́duo para fazer parte de equipe de tal forma
que esse indivı́duo tenha a melhor relação interpessoal entre os indivı́duos já
selecionados para a equipe, e as demais restrições sejam respeitadas.
PALAVRAS CHAVE: Heurı́stica. Otimização Combinatória. Problema Sociotécnico.

1. Introdução
Durante muito tempo, quando havia a necessidade de criar equipes de trabalho para a
execução de projetos, levou-se em consideração apenas o fator técnico, ou seja, selecionar
os colaboradores que possuem as habilidades necessárias ao projeto. Atualmente, na
formação de tais equipes de trabalho, considera-se outro fator de grande importância, o
fator social. O fator social leva em conta o relacionamento interpessoal harmônico entre
os colaboradores, ou seja, deseja-se criar as equipes de tal forma que haja a melhor relação
interpessoal entre seus componentes. Cada fator, separadamente, descreve um problema
computacional existente na literatura: O Problema de Formação de Equipes Técnicas e O
Problema de Formação de Equipes Sociais, respectivamente.
O problema abordado neste trabalho é uma generalização dos dois problemas anteriores, o chamado Problema de Formação de Equipes Sociotécnicas, que consiste em

formar equipes de trabalho para execução de projetos de tal forma que cada equipe atenda
às exigências técnicas necessárias e que maximize a afinidade dos colaboradores nas equipes formadas.
Esse problema é de extrema importância pois ele trata das relações interpessoais
nas equipes de trabalho que atingem diretamente na produção e na qualidade do trabalho
executado pelas equipes em uma empresa.
Este trabalho propõe duas propostas de heurı́stica gulosa para o problema. Tais
heurı́sticas ainda não foram implementadas, logo, os resultados computacionais não serão
apresentados, e consequentemente não poderemos realizar uma avaliação da eficiência
das heurı́sticas. Este trabalho está dividido da seguinte forma: Na Seção 2 apresentamos com mais detalhes a aplicação prática do problema e o trabalho heurı́stico existente
na literatura. Já na Seção 3 definimos formalmente o problema e na Seção 4 apresentamos as heurı́sticas propostas pelo presente trabalho. Na Seção 5, apresentamos nossas
perspectivas e trabalhos futuros.

2. Aplicação e Trabalho Relacionado
Em empresas de médio a grande porte com grande quantidade de colaboradores, a
formação de equipes para a execução de projetos muitas vezes pode se tornar um trabalho
árduo e complexo, visto que além da escolha dos componentes da equipe pelas habilidades necessárias ao projeto, entra em cena outro fator de escolha dos componentes que se
não for levado em conta pode afetar o bom andamento do projeto ou até mesmo causar
o fracasso do mesmo. Esse fator chama-se de relacionamento interpessoal harmônico.
Deseja-se criar as equipes de tal forma que haja a melhor relação interpessoal entre seus
componentes.
Com isso, temos dois fatores que devem ser levados em conta na formação das
equipes de trabalho: Fator técnico e Fator Social. Cada fator individualmente descreve um
problema computacional: O Problema de Formação de Equipes Técnicas e O Problema de
Formação de Equipes Sociais, respectivamente. Quando é levado em conta os dois fatores
na formação das equipes, definimos O Problema de Formação de Equipes Sociotécnicas
(FEST).
O FEST foi apresentado em [Figueiredo 2014], onde a autora prova que o problema é NP-Difı́cil, define duas formulações e desigualdades válidas para as mesmas e
limites superiores e inferiores. Nos testes computacionais, a autora utilizou instâncias reais e instâncias geradas de forma aleatórias. Além disso, nas instâncias reais, foi feita uma
comparação entre a heurı́stica proposta, e outros métodos de formação de equipes como
por exemplo: sorteio, escolhido por algum gerente que já tivesse uma experiência com as
pessoas que iriam fazer parte do projeto e as próprias pessoas escolherem suas equipes. A
heurı́stica usada foi o único método que conseguiu formar equipes sem nenhuma relação
negativa interpessoal. A heurı́stica e a formação realizada pelos integrantes tiveram melhores resultados que as equipes formadas pelo gerente e por sorteio.
A heurı́stica proposta em [Figueiredo 2014] é baseado em uma variação da metaheurı́stica Simulated Annealing Não-Monotônico. Essa é uma meta-heurı́stica iterativa
que parte de uma solução viável inicial e a cada iteração tentar encontrar soluções viáveis
de melhores qualidades. Para maiores detalhes da heurı́stica consulte [Figueiredo 2014].

3. Definição Formal do Problema
Como definimos anteriormente, o FEST é uma generalização de outros dois problemas:
O Problema de Formação de Equipes Técnicas e O Problema de Formação de Equipes
Sociais.
No Problema de Formação de Equipes Técnicas (FET), temos como entrada as
equipes que precisam ser formadas juntamente com as habilidades requeridas e a quantidade de indivı́duos que precisam desempenhar tais habilidades na equipe. Além disso,
temos um conjunto com todos os indivı́duos disponı́veis, onde para cada indivı́duo temos
o conjunto das suas habilidades. O FET é definido como: Formar todas as equipes solicitadas de tal forma que todas as habilidades exigidas sejam atendidas, juntamente com a
quantidade de indivı́duos exigido e cada indivı́duo seja alocado a no máximo uma equipe,
desempenhando apenas uma única habilidade na equipe. Esse problema é resolvido em
tempo polinomial ao ser reduzido a um problema de fluxo máximo [Figueiredo 2014].
No Problema de Formação de Equipes Sociais (FES), temos como entrada as equipes que precisam ser formadas e a quantidade mı́nima de indivı́duos em cada equipe e uma
função de peso que para cada par de indivı́duo retorna o grau de afinidade existente entre
eles de tal forma que, quanto menor o valor retornado pela função de peso, maior será o
grau de afinidade entre esse par de indivı́duos. O FES é definido como: Formar todas as
equipes solicitadas de tal forma que a quantidade mı́nima de indivı́duos seja respeitada e
que todos os indivı́duos nas equipes formadas tenham a maior afinidade possı́vel, ou seja,
minimizar a soma dos valores retornados pela função de peso para todos os indivı́duos
das equipes. O FES é NP-Difı́cil [Figueiredo 2014].
Já o Problema de Formação de Equipes Sociotécnicas (FEST) é uma generalização
do FET e FES, onde a entrada do problema é a união das entradas do FET e FES. O FEST
é definido como: Gerar uma solução viável do FET de tal forma que minimize a soma dos
valores retornados pela função de peso para todos os indivı́duos das equipes formadas.

4. Heurı́sticas Propostas
O problema é representado por meio de um grafo G = (V, E), onde os vértices V representam os indivı́duos e as arestas E as relações entre os indivı́duos, onde o peso da
aresta indica o grau de afinidade de tal forma que quanto menor o valor, maior será a afinidade entre eles. Queremos formar equipes respeitando as exigências técnicas, ou seja,
as habilidades exigidas e a quantidade de pessoas que as desempenham; de forma que o
somatório dos pesos das arestas entre os indivı́duos selecionados seja minimizado.
A primeira heurı́stica funcionará da seguinte forma: primeiramente será escolhida
aleatoriamente uma equipe para ser formada. Depois, um indivı́duo que tenha uma habilidade necessária na equipe é escolhido de forma arbitrária. Após isso, um processo
iterativo é iniciado, onde em cada iteração iremos selecionar um indivı́duo que possua
uma habilidade necessária à equipe de tal forma que a soma dos pesos das arestas entre esses indivı́duos e os demais indivı́duos já selecionados para a equipe seja mı́nima e
esse indivı́duo não faça parte de nenhuma equipe. Adicionamos tal indivı́duo na equipe.
Esse processo iterativo para quando todas as habilidades e suas quantidades de indivı́duos
exigidos sejam atendidas.
Depois, outra equipe é escolhida aleatoriamente e o mesmo processo anterior é

repetido. Quando todas as equipes tiverem sido formadas, a heurı́stica para e retorna a
solução viável encontrada. Caso não seja possı́vel formar uma equipe, a heurı́stica para
sem retornar uma solução viável.
A nossa segunda heurı́stica utiliza a ideia da primeira heurı́stica, com a diferença
de não apenas formar uma equipe por vez, mas a cada iteração selecionar para cada equipe
um indivı́duo. Dessa forma, a cada iteração do processo iterativo, uma equipe é escolhida
de forma aleatória selecionamos um indivı́duo que possua uma habilidade necessária à
equipe de tal forma que a soma dos pesos das arestas entre esses indivı́duos e os demais
indivı́duos já selecionados para à equipe seja mı́nima e esse indivı́duo não faça parte de
nenhuma equipe. Adicionamos tal indivı́duo na equipe e outra equipe é escolhida de
forma aleatória. Ao final da iteração, as equipes já formadas são removidas e repetimos
o processo com as demais equipes. Na primeira iteração, quando todas as equipes ainda
estão vazia, a escolha do primeiro indivı́duo será feita de forma arbitraria, selecionando
um indivı́duo que possua uma habilidade necessária a equipe.

5. Pespectivas e Trabalhos Futuros
Como deixamos claro, esse trabalho é uma proposta de duas heurı́sticas gulosas que ainda
não foram implementadas. O próximo passo é a implementação dessas heurı́sticas e uma
comparação computacional com os resultados de [Figueiredo 2014].
Dependendo dos resultados dessas heurı́sticas propostas, teremos dois caminhos
a trilhar. Caso os resultados não sejam satisfatórios, iremos desenvolver heurı́sticas mais
elaboradas através das meta-heurı́sticas. Posteriormente, pretendemos desenvolver algoritmos exatos. Caso os resultados sejam competitivos, iremos partir diretamente para o
desenvolvimento de algoritmos exatos.
Atualmente, para obter a relação interpessoal entre os componentes, a literatura
relata a utilização da técnica chamada de sociométria [Moreno 1978], que permite mensurar a relação interpessoais, através dos chamados testes sociométricos. Destes, o mais
utilizado é através da elaboração de um questionário que deve ser respondido por cada
colaborador. Através desse questionário, obtém a relação entre cada colaborador. Como
trabalho futuro, pretendemos melhorar a forma de obter essa relação através da aplicação
de aprendizagem de máquina. Utilizando as técnicas de aprendizagem de máquina, iremos formar um perfil de cada colaborador através da coleta de dados em redes sociais
(com a permissão de cada colaborador), e juntamente com os testes sociométrica iremos obter a relação interpessoal em cada colaborador. Essa forma automática de obter
a relação interpessoal também pode ser utilizada na hora da contratação do indivı́duo,
ou seja, contratar um indivı́duo que atenda as exigências técnicas e que tenha a maior
afinidade com os demais colaboradores da empresa.
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Abstract. This article proposes a simulation game, shaped of game board and
short duration (one to two hours long simulations) for the teaching of Scrum
(Agile Method of Development). This game has a focus on the management of
time and budges of a fictitious project.
Resumo. Este artigo propõe um jogo de simulação, em forma de tabuleiro e
de curta duração (simulações de uma a duas horas) para o ensino do Scrum
(Método ágil de desenvolvimento). Este jogo possui como foco o
gerenciamento do tempo e orçamento de um projeto fictício.

1. Introdução
Pesquisas recentes realizadas indicam que 95% de 3.880 organizações entrevistadas
mundialmente utilizam métodos ágeis, e que cerca de 58% delas utilizam
especificamente o método Scrum para desenvolvimento de software [Version One
2016]. A partir desta pesquisa, pode-se entender que existe uma demanda por
profissionais que entendam conceitos e práticas do Scrum, de modo a estarem
preparados para o mercado de trabalho.
O Scrum proporciona o aumento no comprometimento e integração da equipe do
projeto, resultando em uma maior motivação, facilitando assim o gerenciamento do
projeto [Pereira, Torreão e Marçal 2007].
A ineficiência no gerenciamento de projetos é um dos fatores que acabam
resultando no índice significativo de 52,2% de projetos de software que falham e 31,1%
cancelados [Chaos Manifesto 2014]. Ainda de acordo com o CHAOS Manifesto (2014)
a média de projetos que obtiveram sucesso, estando dentro do prazo estipulado e do
orçamento, foi de apenas 16,2%.
Um fator de sucesso de projetos, de acordo com Barros (2002), é a experiência
de seus gerentes. Gerentes de projetos experientes tendem a obter mais sucesso do que
os novatos, principalmente no que se refere as dificuldades de se estar de acordo com o
cronograma, não ultrapassar os custos e atingir as funcionalidades desejadas, pois as
experiências obtidas em projetos anteriores podem ser reutilizadas [Barros 2002].
Tendo em vista a necessidade de experiência para gerentes de projetos [Barros
2002] e a grande utilização do Scrum por parte das empresas de desenvolvimento
[Version One 2016], são analisados, neste projeto, diferentes métodos de ensino de
métodos ágeis.

Como forma de prover um primeiro contato prático com gerenciamento de
projetos e promover a utilização de Scrum, é proposto um jogo, denominado 2TScrum
(To Teach Scrum), como forma de auxiliar o ensino e gerar uma vivência em
gerenciamento de projetos com Scrum à alunos, a partir da simulação de um ambiente
de desenvolvimento de software.

2. Revisão Bibliográfica
Nesta seção é realizado uma breve apresentação sobre Scrum e jogos e simulação no
ensino.
2.1. Scrum
O Scrum é divido em três fases de acordo com Schwaber (1995):
Pré-game – Fase destinada ao desenvolvimento do Backlog do Produto, definição
de funcionalidades a serem inseridas em um incremento, realização de estimativa de
custo, avaliação e controle dos riscos, revisão dos itens de Backlog, análise do domínio
para construção do produto, e refinamento da arquitetura.
Game – Fase iterativa de desenvolvimento, são determinadas funcionalidades,
tempo e qualidade, onde ocorrem as Sprints.
Pós-game – Fase final em que são realizados os testes, a documentação final e a
integração ao produto.
Como forma de criar uma rotina e reduzir a necessidade de reuniões, o Scrum
estabelece eventos (reunião diária, planejamento da sprint, reunião de revisão e
retrospectiva da sprint), estes eventos resultam em artefatos (backlog do produto,
backlog da sprint) que permitem transparência, a obtenção do controle do projeto e sua
adaptação [Schwaber e Sutherland 2013]. Estes eventos e artefatos são descritos abaixo.
De acordo com Schwaber e Sutherland (2013), os eventos existentes no Scrum,
são reunião diária, planejamento da sprint, reunião de revisão e retrospectiva da sprint.
A reunião de planejamento da sprint é o momento em que é definido o que fará parte do
incremento da próxima sprint. Na reunião diária é examinada as atividades da equipe de
desenvolvimento, é planejado atividades a serem executadas, analisado possíveis
obstáculo. Na revisão da sprint acorre a apresentação do que foi realizado e os
problemas, analisando o que pode compor o backlog da próxima sprint. A retrospectiva
da sprint é o momento no qual o time Scrum realiza uma auto avaliação e análise de
melhorias. Os artefatos gerados são o backlog do produto, uma lista do que o produto
final necessita e gerado o backlog da sprint, uma lista de itens selecionados do backlog
do produto para o desenvolvimento durante uma Sprint.
2.2. Jogos no Ensino
Jogos englobam um conjunto de atividades que envolvem um ou mais participantes,
geralmente instigando as habilidades físicas e/ou mentais dos jogadores, requisitando
que estes sigam um conjunto de regras para alcançar um objetivo, definido previamente
[Silva 2010].

Cada jogo possui características e benefícios. Os jogos de tabuleiros, por
exemplo, podem ser jogados a qualquer momento e em qualquer lugar, enquanto demais
jogos podem estar sujeitas a condições que frequentemente não é possível controlar,
como tempo e local [Pereira, Fusinato e Neves 2009].
Os jogos, de acordo com seu gênero, podem ser classificados em: jogos de ação,
de estratégia, de esportes, de corrida/condução, de voo e outros simuladores, de
aventura, RPG (Role-Playing Games) e jogos de simulação/construção [Fullerton, Swan
e Hoffman 2004].
Jogos de ação são caracterizados por tempo de reação e relação da coordenação
olhos-mãos do jogador; jogos de estratégia tem foco em táticas, planejamento e
gerenciamento de recursos; jogos de esportes tratam-se de simulações dos esportes reais;
jogos de corrida são simulações de um mundo (real ou imaginário) ao qual o jogador
controla um personagem que está correndo; jogos de voo e outros simuladores buscam
aproximar o jogador de uma experiência real, com instrumentação e controles
complexos; jogos de aventura tem ênfase em exploração de um mundo, coleta de itens e
solução de problemas; RPG caracteriza-se pela criação e evolução de personagens, por
meio de acumulo de riquezas e experiências; jogos de simulação são pequenas
representações de ambientes reais, sistemas do mundo real, possibilitando que o jogador
gerencie seu negócio virtual, a partir de escolhas cuidadosas, escolhas que
comprometem o ambiente virtualizado.
Diversos jogos têm sido propostos para apoiar o ensino de gerenciamento de
projetos e métodos ágeis, como os, Wangenheim, Savi e Borgatto (2013), Rodriguez,
Soria e Campo (2013), Siller e Braga (2013), Schoeffel, (2014), Gestal e Barros (2014)

3. O Jogo Proposto
O jogo proposto é um jogo de tabuleiro, cujo gênero é simulação e visa fornecer ao
aluno uma base prática do framework Scrum, permitindo que o jogador aplique seus
conhecimentos sobre o método ágil. O jogo permite ao jogador gerenciar um projeto de
desenvolvimento de software de um sistema hipotético. O objetivo do jogo é a
realização do gerenciamento de um projeto de um sistema, aplicando os conhecimentos
sobre Scrum, em busca de finalizar o desenvolvimento do sistema dentro do prazo e
orçamento estabelecido. Durante o jogo o jogador terá de aplicar os conhecimentos
sobre o método ágil e controlar as variáveis de prazo e orçamento do projeto. Como
resultado, o jogador será informado de sua colocação no ranking geral de jogadores.
O jogo proposto, denominado 2TScrum (To Teach Scrum) é um jogo singleplayer, onde o jogador deve realizar o gerenciamento de projetos de um sistema
utilizando o método ágil Scrum. O tabuleiro (Figura 1) apresenta o fluxo que o jogador
seguira durante todo o jogo.
O jogador posiciona-se na seta de início, e embaralha as cartas por tipo
(planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint, retrospectiva da sprint e
surpresas). Com as cartas embaralhadas, o jogador avança para a etapa carta do cliente,
em que irá ler a carta que seu cliente enviou com especificações do produto desejado,
após ler a carta o jogador pode criar o backlog do produto. O jogador deverá criar um
backlog do produto, organizando possíveis itens (entre as 36 cartas) que faram parte do
produto. Com o backlog criado, o jogador irá ler a carta que especifica os reais itens que

o cliente desejava, onde apenas estes itens serão levados em conta para o
desenvolvimento, demais itens serão descartados do backlog do produto.
Após a validação, o jogador irá escolher 3 (três) desenvolvedores para participar
da sua equipe de desenvolvimento, cada membro tem um custo e bonificações ou
reduções por sprint. Ao definir a quipe de desenvolvimento o jogador irá escolher os
itens do backlog do produto que farão parte do backlog da sprint, podendo escolher no
máximo 7 (sete) itens para a próxima sprint. O jogador irá também reduzir no tempo do
projeto o tempo de estimativa de cada item do backlog da sprint. Havendo
decrementado o tempo de cada componente do backlog da sprint, o jogador puxa 2
(duas) cartas do tipo planejamento da Sprint e 2 (duas) cartas do tipo surpresa.

Figura 1. Tabuleiro 2TScrum.
Fonte: Autor, 2006

Na etapa de desenvolvimento, o jogador puxará 2 (duas) cartas do tipo reunião
diária. Nesta etapa, a equipe de desenvolvimento irá desenvolver um incremento do
produto. O jogador deve decrementar os custos do desenvolvedor no orçamento do
projeto e decrementar e/ou acrescentar tempo no projeto, dependendo de cada membro
da equipe. Na etapa de revisão da Sprint, o jogador puxará 1 (uma) carta do tipo revisão.
Na retrospectiva puxará 1 (uma) carta do tipo reunião de retrospectiva e perderá 1 (um)
dia para a junção e/ou implantação de um novo incremento
O jogador então analisará se o produto está completo, caso ainda falte
desenvolver itens do backlog do produto então o jogador retorna para o planejamento da
sprint, caso contrário o jogador avança para o ponto final.

4. Considerações Finais
Em uma análise inicial, realizou-se a validação do jogo com profissionais com tempo de
atuação em ambiente de desenvolvimento de software superior a dois anos. Nesta
validação foi possível constatar que o jogo proposto atende ao framework ao qual se
destina a ensinar. A validação serviu também como teste piloto.

Futuramente, o jogo será aplicado com alunos, em busca de avaliar o impacto do
jogo no ensino do Scrum.
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Abstract. In this paper, we present a study about the association rules
technique for data mining and the Apriori algorithm. We also discuss how we
intend to apply this technique in a mobility data set of Fortaleza city, to
discover new mobility patterns.
Resumo. Neste artigo é apresentado um estudo sobre a técnica de mineração
de dados de descobrimento de regras de associação, com o uso do algoritmo
Apriori através da ferramenta Weka. Também é discutido como esta técnica
será aplicada em uma base de dados de mobilidade urbana de Fortaleza para
descoberta de novos padrões.
Palavras-chave: Mineração de Dados. Regras de Associação. Algoritmo
Apriori. Mobilidade Urbana.

1. Introdução
A mineração de dados consiste na aplicação de técnicas que permitem buscar,
identificar e extrair padrões em grandes base de dados. Com o grande volume de dados,
que só aumenta a cada dia, extrair informações relevantes a partir destes dados torna-se
difícil. Para fazer isso, a mineração de dados se utiliza de vários algoritmos sofisticados
para segmentar os dados e avaliar os padrões.
Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a técnica de mineração de dados
denominada mineração de regras de associação. O estudo teve como foco o algoritmo
Apriori [PANG-NING et al. 2012] com o objetivo de posterior aplicação em uma base
de dados de mobilidade urbana.
O restante deste documento está organizado como segue. A Seção 2 apresenta
um resumo sobre mineração de regras de associação e do algoritmo Apriori. A Seção 3
apresenta uma discussão sobre a aplicação do algoritmo em dados de mobilidade. E, por
fim, a Seção 4 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.



2. Mineração de Regras de Associação
Nesta seção, o algoritmo Apriori é explicado, bem como sua execução utilizando a
ferramenta Weka.
Dado uma base de dados de transações, uma regra de associação (A1,
…, An) → (B1, …, Bm) diz que a presença dos itens (A1, …, An) em uma transação,
implica na presença dos itens (B1, …, Bm) na mesma transação. O termo (A1, …, An)
chama-se precedente da regra e é dado por um subconjunto de atributos da base de
dados e seus valores. O termo (B1, …, Bm) é dito consequente, e é dado por um outro
subconjunto de atributos que decorre do precedente. Por exemplo, a regra de
(Aeroporto, Hotel → Restaurante) indica que pessoas que passam no Aeroporto e em
um Hotel tendem a visitar também um Restaurante. As transações neste exemplo podem
ser vistas como o conjunto de lugares que uma pessoa visitou no mesmo dia. As regras
de associação são úteis para diversas aplicações, dentre elas a descoberta de padrões de
comportamento, aplicações de marketing e desenvolvimento de novos produtos.
O algoritmo Apriori é o algoritmo de mineração de regras de associação mais
popular. Ele recebe como parâmetro um conjunto de transações, e duas medidas de
qualidade das regras: o suporte e a confiança. A medida de suporte é dada pela
proporção do número de ocorrências que um conjunto aparece no conjunto de todas
transações da base de dados. A confiança indica uma estimativa da probabilidade da
regra acontecer .
Basicamente o algoritmo é dividido em duas etapas. Na primeira etapa são
selecionados todos os subconjuntos da transação que podem ser utilizados em alguma
regra, ou seja, que contenham o suporte acima do suporte mínimo. A segunda etapa, o
algoritmo realiza a geração das regras, a partir dos subconjuntos gerados na primeira
parte, sendo que estas regras devem ter uma confiança maior que a confiança mínima.

Figura 1. Funcionamento do algoritmo Apriori no Weka.

Na Figura 1 é mostrado o resultado da execução do algoritmo em uma base de dados de
transações de um supermercado. O número após o precedente a regra significa o número
de instâncias que a regra cobre. Já o número após o consequente significa o número de
instâncias que foram previstas corretamente. O valor após a palavra conf é o valor de
confiança da regra. A confiança indica o percentual de transações que contém o
precedente para as quais a regra é válida.
A Figura 1 representa 10 regras encontradas. Por exemplo, a primeira regra diz que: Se
o cliente compra biscoitos, comida congelada e frutas, então ele também compra pão e
bolo. Esta regra tem 92% de confiança, logo em 92% das transações em que o cliente
comprou biscoitos, comida congelada e frutas, o cliente também comprou pão e bolo.

2.1. Exemplo de Execução com o Weka
Neste estudo, exemplos do algoritmo Apriori foram executados utilizando a
ferramenta Weka [Hall et al. 2009]. A Weka disponibiliza uma coleção de algoritmos de
mineração de dados, de forma gratuita, além de ferramentas para pré-processamento e
visualização. A Weka permite leitura de arquivos no formato .arff, além de permitir
conexão com banco de dados.

3. Aplicação do algoritmo Apriori nos dados de mobilidade
A partir do estudo realizado, deseja-se aplicar o algoritmo Apriori para descoberta de
padrões de mobilidade, tal estudo encontra-se em execução. Será utilizado um conjunto
de dados selecionado no Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Fortaleza [Dados
Abertos Fortaleza 2016].
A base de dados escolhida para aplicação das regras de associação diz respeito a
informações sobre viagens, em transporte coletivo, de passageiros que utilizam o bilhete
único. Os dados são disponibilizados no formato XML e contém informações como: a
linha de ônibus de uma determinada viagem, a matrícula dos passageiros (número do
bilhete único) que utilizaram o serviço, data e hora da viagem e se o passageiro realizou
a integração de viagens. A Figura 2 apresenta parte da base de dados de bilhetagem.
Alguns elementos e atributos do arquivo XML têm significado intuitivo e de acordo
com o seu nome, como por exemplo os elementos MovimentoDiario, Empresa,
Veículo, Viagem, Passageiro. Entretanto, os metadados dos arquivos não estão
disponíveis no portal, impossibilitado conhecer o significado de alguns atributos, por
exemplo o valor do atributo tipo no elemento Passageiro.
Um exemplo de regra que pode ser gerada através desses dados é 363 → 365, indicando
que passageiros que pegam a linha 363, em geral pegam também a linha 365. Com esse
estudo, têm-se o objetivo de responder a questões como:
I) O que caracteriza o deslocamento dos passageiros de ônibus na cidade?
II) Que linhas de ônibus são frequentemente utilizadas em um mesmo dia por
um único passageiro?

III) Passageiros que utilizam um determinada linha de ônibus realizam
integração com alguma outra linha em seguida?
IV) Quais as localizações da cidade tem uma demanda maior de passageiros?
Quais têm uma menor demanda?

Figura 2. Dados dos bilhetes nas viagens de ônibus.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
As técnicas de mineração de dados se tornaram essenciais para o controle do grande
fluxo de dados que temos atualmente. Com o uso de tais técnicas é possível entender
questões de mobilidade urbana, como será feito neste estudo. Como continuidade deste
trabalho, deseja-se aplicar o algoritmo Apriori para descoberta de padrões de
mobilidade. Será utilizado um conjunto de dados coletados no Portal de Dados Abertos
da Prefeitura de Fortaleza [Dados Abertos]. Os dados coletados dizem respeito a
informações sobre viagens, em transporte coletivo, de passageiros que utilizam o bilhete
único. Para continuidade do estudo, fazem-se necessárias duas tarefas que encontram-se
em andamento:
I) Avaliação de um outra ferramenta de mineração que possibilite o uso em
outros formatos.
II) Os dados coletados (em formato XML) devem ser transformados para o
formato utilizado pela ferramenta e pelo algoritmo de mineração. Para isso,
deseja-se utilizar a ferramenta Pentaho Data Integration [Pentaho Corporation,
2016] para pré-processamento de dados.
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Abstract. This paper describes the experience of using Unreal visual scripts
(blueprints) at the Oficina de Jogos. The results include positive and negative
aspects of the experience.
Resumo. Este artigo descreve a experiência do uso de scripts visuais
(blueprints) da engine Unreal na Oficina de Jogos. Os resultados
apresentados incluem os pontos positivos e negativos dessa experiência.

1. Introdução
O uso de jogos para incentivar o ensino de programação não é novidade. No campus de
Quixadá já existem algumas experiências nessa área [Alexandre 2013, Alexandre 2014,
Valois 2013, F. Filho 2014], sendo a mais antiga delas promovida pelo grupo de
pesquisa que atua no projeto “Oficina de Jogos”. O uso de jogos é uma alternativa para
incentivar alunos que tem dificuldades nas disciplinas de programação através da prática
de exercícios diferentes e mais lúdicos.
Esse artigo descreve a experiência do uso da engine de desenvolvimento de
jogos Unreal na Oficina de Jogos. A Unreal é uma engine muito utilizada no mercado
que foi utilizada pela primeira vez em uma atividade aberta e contínua no campus de
Quixadá.

2. Trabalhos Relacionados
Os trabalhos relacionados a esse artigo foram apresentados nos encontros universitários
de 2013 e 2014 [Alexandre 2013, Alexandre 2014, Valois 2013, F. Filho 2014] e tratam
do uso de jogos para incentivar o ensino e a prática de programação. As disciplinas de
programação são as que têm maior taxa de reprovação e isso aumenta a relevância desse
trabalho. Os trabalhos relacionados demonstram a evolução do trabalho feito através do
uso de diferentes ferramentas para o desenvolvimento de jogos. O artigo atual segue a
linha de utilizar jogos para a prática de programação, mas utiliza pela primeira vez a
engine de desenvolvimento de jogos chamada Unreal.

3. Fundamentação Teórica
A Unreal1 é uma engine de desenvolvimento de jogos muito utilizada por empresas com
renome no mercado. Ela é desenvolvida pela Epic Games. A sua última versão é a 4 que
trouxe muitas melhorias em termos de resolução gráfica em comparação com as versões
anteriores.
Uma vantagem na escolha da Unreal é que apesar de ser uma ferramenta muito
completa com funcionalidades, ela pode ser usada gratuitamente por empresas pequenas
e universidades.
Os jogos para a Unreal podem ser desenvolvidos utilizando a linguagem C++ ou
utilizando blueprints. “Blueprint é um sistema de visual scripting que provê uma
interface intuitiva baseada em nós que pode ser usada para criar qualquer tipo de evento
de script no editor da Unreal. As ferramentas fornecidas podem ser utilizadas por
qualquer design de nível, artistas ou qualquer não-programador para criar rapidamente
um gameplay interativo.” [Valcasara 2015]. Na prática, os blueprints encapsulam a
lógica de programação das funções ofertadas pela Unreal para a programação C++. Por
esse motivo, os blueprints da Unreal foram escolhidos para a oficina de jogos. A ideia é
que para estudantes com bloqueio e dificuldades com programação os blueprints
poderiam quebrar a barreira inicial e assim, diminuir a evasão.

Figura 1. Exemplo de Blueprint

A Figura 1 mostra o blueprint necessário para movimentar um jogador pelo
cenário. Ao selecionar as setas para o lado (<- ou ->), o jogador rotaciona no próprio
eixo, 3 graus em Z. Para isso, precisamos selecionar listener para os botões das setas
laterais (InputAxis EixoX) definido pelo programador. Quando alguma dessas teclas
está pressionada, esse fluxo é ativado. Por definição do programador, a seta para a
esquerda lança o valor -1 e a seta para a direita lança o valor 1 para o listener. Depois,
esse valor é multiplicado por 3 para definir em quantos graus (ou com que força) será
feita a rotação. Assim, esse rotator é aplicado na posição atual do jogador, gerando a
nova posição do jogador no mundo.
A Unreal também oferece muitos projetos já pré-prontos para facilitar o
desenvolvimento de pequenos protótipos. Como pode ser visto na Figura 2.

1

https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4

Figura 2. Exemplo de Tipos de Novos Projetos na Unreal

A seguir, serão apresentados os pontos positivos e negativos do uso da Unreal na
Oficina de Jogos.

4. Experiência no Uso de Blueprints na Oficina de Jogos
A Oficina de Jogos acontece todas as sextas de 18:00 às 22:00, contando com alunos do
segundo (2) ao oitavo (8) semestre principalmente dos cursos de Engenharia de
Software e Design Digital. O número de participantes é bastante variável durante o
semestre. A participação é livre para todos os alunos de qualquer semestre, não
necessitando de experiência prévia com jogos. Devido à alta sazonalidade, os projetos
são sempre pequenos para caber em um (1) ou dois (2) encontros e assim os novatos
sempre terem a chance de se engajar.
Vale ressaltar que o objetivo deste trabalho não é avaliar a engine Unreal, e sim
discutir sobre o uso desta ferramenta na oficina.
A seguir, serão apresentados os pontos positivos e negativos dessa experiência.
4.1. Positivos
A possibilidade de aprender uma nova engine de desenvolvimento de jogos também
muito utilizada no mercado foi o principal ponto positivo da experiência.
A Unreal também fornece muitos projetos pré-prontos que de início serviram
como incentivo para os novatos.
A Unreal surpreende na qualidade gráfica dos projetos. Os blueprints permitem a
prototipação rápida, sendo uma boa alternativa para quem não domina programação.
Existe muito material (oficial e não-oficial) disponível para aprender a utilizar
todas as funcionalidades. Existe também uma grande diversidade de assets (pacote de
recursos) gratuitos disponível em comparação com outras engines (como a Unity) e isso
facilita a criação de projetos visualmente mais ricos, mesmo quando não existe um
designer disponível.
4.2. Negativos
A Unreal sempre executa com total capacidade gráfica e isso se tornou uma barreira
para seu uso em computadores sem boas placas gráficas, o que é realidade para a
maioria dos estudantes.

Outro problema com o uso de blueprints é a dificuldade de encontrar dentro das
ações (caixinhas) disponíveis qual a mais adequada para a necessidade do jogo. Existem
muitas funções parecidas e programadores inexperientes com a Unreal podem se
confundir sobre quais ações concatenar para conseguir o resultado esperado. Mesmo
funções muito simples, podem exigir a concatenação de muitas ações, poluindo o
blueprint.

Figura 3. Lista de Ações Disponíveis para Blueprints na Unreal

Algumas vezes o blueprint mudava o seu comportamento ou simplesmente
parava de funcionar, mesmo quando o projeto não tinha sido alterado.
Alguns alunos tinham muita resistência em aprender funções básicas (como de
movimentação), pois algumas dessas já estavam prontas e disponíveis nos projetos préprontos. Esse comportamento fez com que alguns alunos desejassem que os jogos
produzidos fossem apenas colagens de componentes já prontos sem entender o
necessário para desenvolver funções novas e assim limitava o aprendizado, inclusive de
programação.

5. Conclusão
Esse artigo mostrou os pontos positivos e negativos do uso da Ureal na Oficina de
Jogos. Apesar da Unreal ser uma engine muito interessante para o desenvolvimento de
jogos, o uso de blueprints se mostrou ineficaz para incentivar a programação. A
conclusão desse trabalho é que, ao contrário do esperado, o uso de blueprints não
facilitou e não aproximou os novos alunos para a prática no desenvolvimento de jogos.
Talvez o uso de scripts C++ com a Unreal seja uma opção mais interessante para uso
futuro, mas que não foi experimentada.
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Avenida José de Freitas Queiroz, 5.003 – Cedro - CEP 63.902-580 – Quixadá – CE – Brasil
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Abstract. This paper reports the experience and results of the work developed by scholarships holders of the Initiation Program to Teaching (PID) in the
course of Database Fundamentals given in 2016.1 and 2016.2 at Campus Quixadá of the Federal University of Ceará. In addition, it explains the importance
of theoretical and practical activity provided by the program in academic education of the student monitor.
Resumo. O presente artigo relata as experiências e resultados obtidos pelo trabalho desenvolvido pelos bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PID),
monitores da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados em 2016.1 e 2016.2
no Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. Além disso, é explicado a importância da atividade teórico-prática proporcionada pelo programa
na formação acadêmica dos monitores.
Palavras-chave: Monitoria. Relato de Experiência. Formação acadêmica.

1. Introdução
O programa de Iniciação à Docência (PID), articulado pela Coordenadoria de Acompanhamento Discente (CAD) é um programa institucional da Universidade Federal do
Ceará (UFC) que visa proporcionar uma experiência introdutória de ensino a alunos de
graduação de diferentes cursos, com o intuito de incentivar a carreira acadêmica.
O processo seletivo é realizado conforme os critérios estabelecidos no regulamento do PID1 . Logo após o procedimento de seleção, os bolsista participam de reuniões
periódicas com o seu professor orientador para definir e discutir as atividades especı́ficas
a serem desenvolvidas durante a monitoria.
O programa contribui para a formação dos alunos em diversos aspectos, tais como:
i) incentivar a formação do professor; ii) valorizar a carreira docente; iii) contribuir para
a qualidade da Educação; iv) propor novas metodologias de ensino; e v) articular a teoria
e prática [CUNHA 2015].
Este trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira: Seção 2 apresenta as atividades desenvolvidas pelos monitores durante o perı́odo 2016.1 até o presente momento
(2016.2) na disciplina de Fundamentos de Banco de Dados; Na Seção 3, é apresentada
a importância da monitoria na formação acadêmica dos monitores, pela visão dos alunos
1
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bolsistas; Na seção 4, são propostas algumas oportunidades de melhoria. Por fim, a Seção
5 conclui o artigo.

2. Atividades
A carga horária dedicada as atividades propostas semanalmente é de 12 horas que perduram por 10 meses sem comprometer os outros compromissos acadêmicos dos bolsistas.
As atividades foram divididas entre prestação de atendimento individual a alunos, reuniões de acompanhamento com as orientadoras Lı́via A. Cruz e Ticiana L. Coelho, elaboração de material complementar (scripts SQL, tutorial JDBC, dentre outros),
coparticipação com as professoras nas aulas de laboratório, criação de repositório de
questões e pesquisa em bibliografia complementar. Estas atividades são melhor descritas
a seguir.
2.1. Atendimento ao alunos
Os bolsistas se disponibilizavam em horários fixos e flexı́veis para sanar dúvidas individuais através de meios eletrônicos e presenciais, além de fornecer uma oportunidade para
praticar e fixar os conteúdos ministrados em sala de aula.
Os horários presenciais eram flexı́veis, dependendo da demanda momentânea, geralmente ocorridos na sala de atendimento do Campus da UFC em Quixadá, na qual eram
resolvidas listas de exercı́cios e formados grupos de estudos.
O atendimento aos alunos também ocorria via meios eletrônicos, tais como: grupo
no Facebook2 , e-mail e fórum na ferramenta Moodle3 , onde os alunos tinham a oportunidade de interagir a qualquer momento com os professores, monitores e colegas. O objetivo dos grupos e do fórum foi proporcionar aos alunos comodidade, rapidez e praticidade
para que pudessem levantar dúvidas e propor soluções interativamente, supervisionados
pelos moderadores (professoras e monitores).
2.2. Coparticipação nas aulas de laboratório
A participação dos monitores nas aulas práticas foram necessárias para a agilidade no seu
desenvolvimento, além de propiciar auxı́lio nas atividades propostas para os alunos.
2.3. Elaboração do repositório de questões
Foi desenvolvido um repositório de material didático, disponı́vel no Moodle da disciplina, onde pode-se encontrar materiais selecionados e classificados de acordo com
sua complexidade e relevância para disciplina. Estes materiais foram extraı́dos de
fontes como: livros de autores renomados na área de banco de dados (tais como:
[Elmasri et al. 2005], [Silberschatz et al. 2006], [Heuser 2009]), e provas de concursos
nacionais, como ENADE4 e POSCOMP5 .
2
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3. Relevância para a formação do monitor
Os benefı́cios do projeto de monitoria não se restringem apenas para aos discentes da
disciplina e professores, mas principalmente para os bolsistas.
Diversas são as habilidades impactadas positivamente, dentre as mais importantes
estão: desenvolvimento da autonomia dos monitores na busca de conhecimento adicional,
estı́mulo ao pensamento crı́tico, ética profissional pedagógica, melhoria no espı́rito de responsabilidade dos alunos para a atividade de docência, ampliação do contato dos alunos
com os professores e principalmente, melhoria no processo de ensino e aprendizado.
O maior benefı́cio está na oportunidade de aprofundamento teórico e prático na
área atuante, afinal, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender
[Freire 2005].

4. Oportunidades de melhorias
Trabalhar com a educação é uma tarefa desafiadora, exige um trabalho árduo para adquirir
competências técnicas e não-técnicas, tais como: tolerância, organização, compromisso,
abertura a questionamentos e sugestões. Um dos aspectos mais desafiadores são em como
encontrar formas de incentivar aos alunos a se envolverem nas atividades propostas pela
monitoria. Uma possı́vel sugestão de melhoria para solucionar este problema seria a
fixação de um horário extra classe, por exemplo de 12:30 até 13:30 a cada 2 dias da
semana para resolução de exercı́cios. Isso estimularia o treino diário dos alunos sobre
temas da disciplina, onde caso o aluno participasse seria bonificado pelo professor.

5. Conclusão
Neste artigo, foram apresentadas as atividades realizadas pelos bolsistas do PID, enquanto
monitores da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Foram apresentados os
benefı́cios do programa de monitoria. Os monitores observaram que a atuação na monitoria da disciplina pode colaborar para a mudança do quadro de insatisfação dos alunos, além de contribuir para que o conhecimento seja transmitido e recebido de forma
prazerosa aos envolvidos no processo de ensino aprendizagem, conforme observado em
[Souza and Gonçalvez 2009].
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Abstract. Taking advantage of the incentive from the Federal University of
Ceará to their students, joined in the initiation teaching program in September 2014, I entered as a programming disciplines monitor. In the first half of
2016, assumed the responsibility to attend Advanced Data Structure and Data
Structure classes, Also accompanied by Professor Fabio Dias and attend the
other students that have difficulties in other disciplines as Programming (PFU)
Fundamentals and Object Oriented Programming (OPP). Follow an analysis
of the activities, their results (particularly the Data Structure course) and the
positive Impact that monitoring program reflects in the academic community.
Keywords:[Teaching] Initiation. Monitoring. Experience Report.
Resumo. Aproveitando o incentivo da Universidade Federal do Ceará aos seus
alunos, ingressei no programa iniciação à docência em setembro de 2014 como
monitor de disciplinas de programação. No primeiro semestre de 2016, assumi
a responsabilidade de acompanhar as turmas de Estrutura de Dados e Estrutura de Dados Avançada, também acompanhadas pelo professor Fábio Dias e
assistir os demais alunos com carência em outras disciplinas como Fundamentos de Programação (FUP) e Programação Orientada a Objetos (POO). Segue
uma análise das atividades, seus resultados (em especial à disciplina de Estrutura de Dados) e do impacto positivo que o programa de monitoria reflete na
comunidade acadêmica.
Palavras-chaves: [Iniciação à] Docência. Monitoria. Relato de Experiência.

1. Introdução
O Programa de Iniciação à Docência (PID), vinculado à Coordenadoria de Acompanhamento Discente (CAD), é um sistema de monitoria de disciplinas que visa estimular o
interesse dos estudantes de graduação pela vida acadêmica e pela carreira docente.
“O programa busca contribuir para o processo de formação do estudante, através da participação nas atividades docentes, juntamente com o
professor-orientador, além de proporcionar ao bolsista uma visão globalizada da disciplina da qual é monitor e envolvê-lo em um trabalho de ensino
associado à pesquisa.”[Prograd 2016]

2. Atividades
Durante o primeiro semestre de 2016, o grupo de monitoria de programação da UFC
Campus Quixadá (QXCode) equipe liderada pelo professor David Sena, decidiu criar o
projeto “Almoço com Código”que utiliza uma hora (horário livre entre a última aula da
manhã e a primeira aula da tarde) para reunir alunos e monitores em um no Laboratório
II com o propósito de que dúvidas nas disciplinas de programação fossem tiradas.
Paralelamente, assumia atividades relacionadas à disciplina de Estrutura de Dados
e Estrutura de Dados Avançada sob a orientação do professor Fábio Dias. O objetivo principal era de levar desafios que inclussem a manipulação de tipos abstratos de dados (filas,
pilhas, listas e árvores) num contexto real, incentivar a autonomia, tomar conhecimento
dos trabalhos atribuı́dos às turmas propondo métodos de soluções eficientes e notificar ao
professor-orientador sobre as necessidades dos alunos.
A turma de Estrutura de Dados era composta de alunos(as) dos cursos de Ciência
da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Engenharia da
Computação. Devido a uma grande variedade não somente de cursos, mas de estilos,
linguagens e paradigmas de programação utilizadas anteriormente pelos alunos, grande
parte dos exemplos dados foram escritos inicialmente em pseudocódigo e reescritos para
uma linguagem exigida pelo professor (C ou C++), o que facilitou muito o entendimento
de como as estruturas se comportam e as responsabilidades de cada parte dos algoritmos.
As atividades eram divididas em atendimentos presenciais na sala de estudos da
UFC Campus Quixadá, criação de lista de exercı́cios baseados no livro Estrutura de Dados
e Algoritmos Em C++ [Drozdek 2009] e reuniões com o orientador durante a semana.
Em Estrutura de Dados Avançada a totalidade dos alunos pertencia ao curso de
Ciência da Computação e fizeram estudo a respeito de heaps, grafos, AVLs, árvores geradoras e mapas. As atividades eram semelhantes, em questão de disponibilidade de
horários e acompanhamentos de trabalhos, porém os atendimentos eram efetuados no
próprio Laboratório II, junto com o projeto “Almoço com Código”.

3. Resultados
Houveram atuações em outras disciplinas como Programação Orientada a Objetos e Fundamentos de Programação devido à atuação em monitoria dessas disciplinas em semestres
anteriores. Segue a distribuição abaixo de um total de 175 atendimentos entre 1o de março
e 15 de julho:
A procura pelos atendimentos em Estrutura de Dados Avançadas (5%) ocorriam
uma vez por semana em média, normalmente a respeito de trabalhos adicionais oferecido
pelo professor abordando heaps, grafos, árvores e àrvores geradoras mı́nimas.
Com quase o dobro de atendimentos, Programação Orientada a Objetos (9%)
ainda foi presente devido ao fato de ter trabalhado como monitor da disciplina no semestre anterior, mas com um percentual baixo por haver uma equipe maior atuando especialmente nessa disciplina.
Como há opções diferentes de linguagens Orientadas a Obtejos (OO) utilizadas
pelos diferentes professores do campus (Java, Python, Javascript e C++), se fez necessário
flexibilizar e estender horários de atendimento.

Estrutura de Dados (ED)

69%

17%
5%
Estrutura de Dados Avançada (EDA)

9%

Fundamentos de Programação (FUP)

Programação Orientada a Objetos (POO)

Figura 1. Gráfico das Atuações da Monitoria (Por Disciplina)

Fundamentos de Programação (17%) como a segunda mais procurada, deve-se ao
fato do campus receber seis turmas regulares de Fundamentos de Programação (FUP) no
primeiro semestre letivo e grande parte dos alunos que ingressam, possuem reais dificuldades com programação até mesmo por muitas vezes, ser um primeiro contato. Para
suprir a necessidade, alguns monitores assistem turmas de disciplinas iniciais também.
Já Estrutura de Dados, compôs mais de 69% de todos os atendimentos, já que tanto
houve atendimento em laboratório, sala de estudos e acompanhamento durante aulas. De
acordo com as frequências e rendimentos dessa última, 84,09% dos alunos que foram
aprovados na disciplina, compareceram à monitoria pelo menos duas vezes ao mês. Já
a média das notas da turma apresentou um crescimento curioso: a variação da média
da primeira avaliação para a segunda foi de 1,5 e da segunda para a terceira foram de 3
pontos.
Um fato interessante não citado nessa pesquisa é a correlação entre a relação afetiva do monitor com os alunos e o desempenho acadêmico. Esse fato pode ser observado
e percebido, mas ainda precisa ser melhor analisado. Partindo de uma relação fraterna,
os resultados são mais satisfatórios, as informações fluem com maior facilidade e a busca
por um outro momento de tira-dúvidas ocorre com maior frequência.
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Abstract. This report provides a survey on Linkdlin platform, it is to bring
the current situation of the graduates of the course of Information Systems at
UFC campus Quixadá for researched information as: Position is employed, in
which city works, field working etc. So we aim to understand and make relevant
changes to the course information system based on data collected.
Resumo. Este relato traz um levantamento feito na plataforma Linkdlin, que se
trata de trazer a situação atual dos egressos do curso de Sistemas de Informação
da UFC campus Quixadá, para pesquisamos informações como: Cargo está
empregado, em qual cidade trabalha, Campo que atuam etc. Assim objetivamos compreender e fazer mudanças relevantes para o curso de Sistema de
Informação baseado nas dados levantados.

1. Introdução
O projeto tem o objetivo de extrair informações úteis que possam ser utilizadas para a
analisar a performance dos egressos de Sistemas de Informação, após a graduação tendo
como base o seu desempenho no mercado de trabalho e desenvolvimento acadêmico.
Esses dados podem ser usados para avaliar a eficácia do processo pedagógico do curso
e ajudar na discussão sobre a implementação de novas práticas de ensino entre outros
fatores. Sendo uma ferramenta útil para a construção de indicadores de qualidade do
curso.
Para obtenção de dados foi utilizado o LinkedIn que é um rede social voltada
para aspectos profissionais. Ao criar um perfil o usuário pode fazer conexões de acordo
com seu interesse e através da sua lista de contatos pode criar ou manter relações com
empresas, colegas de trabalho, mantendo seu networking, além de criar seu currı́culo
online, permitindo a procura por empregos entre outras atividades.
No LinkedIn procuramos identificar os perfis dos egressos, buscando informações
e dados das áreas nas quais estão atuando, suas experiências profissionais, seus cursos de
pós-graduação e expectativas de crescimento na sua área de atuação.
Em seguida solicitamos a entrada do egresso em grupo no qual estabelecemos
um diálogo esclarecendo a finalidade do levantamento, buscando mostrar a importância
e motivação do projeto para o campus da UFC de Quixadá, uma vez que em cima destes
dados poderemos fazer análises e pesquisas em cima dos conhecimentos adquiridos, a fim
de agregar valores ao curso de Sistemas de Informação. Abaixo mostraremos números dos
resultados levantados nesta pesquisa, que levou em conta resultados de 64 egressos que
se formaram desde 2007.2 à 2012.

2. Resultados
O gráfico da Figura 1, denota o total de egressos do curso de Sistemas de Informação
que estão empregados e os que se encontram desempregados , onde cerca de mais de 51
porcento, dos concluintes estão trabalhando em algum setor do mercado e por volta de 32
% está sem nenhum emprego e na qual 14 por cento não possuem informações.

Figure 1. Quantidades de egressos empregados

O gráfico da Figura 2 expõe as demais regiões onde os egressos estão atuando no
mercado atualmente algumas até fora do paı́s tendo destaque em duas cidades onde se
concentram o maior números e concluintes que são Fortaleza com cerca de 34 porcento e
Quixadá de aproximadamente 37 %.

Figure 2. As regiões onde os egressos estão trabalhando

O gráfico da Figura 3 representa a quantidade de egressos que terminaram o curso
dentro dos 4 anos que é determinado para que os alunos concluam sua graduação, de

acordo com o gráfico os alunos que concluı́ram no tempo é cerca de 70 por cento e os que
necessitam de um maior perı́odo para finalizar o curso é de 30 por cento.

Figure 3. Quantidade de egressos que concluı́ram a graduação no prazo

O gráfico da Figura 4 acima expressa o número de egressos do curso de Sistemas
de Informação que trabalham na área da tecnologia da informação e os que atuam em
outros setores do mercado, sendo claro observa que a grande maioria exercem cargos em
algum campo da informática sendo cerca de 95 por cento e os de outras áreas apenas 5
por cento.

Figure 4. Número de egressos que estão atuando na área de TI

O gráfico da Figura 5 mostra que grande parte de nossos alunos ao sair da universidade ingressaram diretamente no mercado de trabalho com cerca de 70 por cento dos
egressos, porém uma parte relevante em torno de 30 por cento continuam na acadêmia se
especializando em alguma área de TI.

Figure 5. Total de egressos que realizaram pós-graduação

3. Conclusões
Haja vista os dados apresentados vimos que nossos alunos estão espalhados por diversas
cidades, estados e paı́ses, trabalhando em vários setores , a partir desses dados é possı́vel
realizar o levantamento de indicadores de qualidade e pontos falhos que podem auxiliar
a coordenação a tomarem decisões baseadas nessas informações para aprimorar cada vez
mais o curso de Sistemas de Informação do campus de Quixadá.
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Campus Quixadá
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Abstract. This summary presents th eacquired experience at theProject Approximate the University’s Labor Market this project has aimed to bring students
from UFC campus Quixadá. the experiences of the graduates in Quixadá campus in the labor market. For this was held, lectures and short courses to disseminate knowledge with the academic community. During the report will be
presented the methodology of how the project works, challenges and results.
Resumo. Este resumo apresenta a experiência adquirida no Projeto Aproximado o Mercado de Trabalho da Universidade. Este projeto tem como objetivo
trazer alunos do campus da UFC Quixadá. As experiências dos graduados no
campus de Quixadá no mercado de trabalho. Para isso foi realizado, palestras
e cursos de curta duração para disseminar conhecimento com a comunidade
acadêmica. Durante o relatório será apresentada a metodologia de como funciona o projeto, desafios e resultados.

1. Introdução
Após um ano da idealização do projeto Aproximando o mercado de trabalho da universidade e da sua implantação na Universidade Federal do Ceará campus Quixadá, o projeto já
tem uma boa aceitação entre os alunos, obtendo resultados positivos,tais como, de aproximar e trazer para o cotidiano acadêmico o que os nossos egressos vivenciam no mercado
de trabalho ao sair da universidade. Como citado,o projeto tem obtido progressos a cada
ciclo de palestras, tais resultados não se deve somente pela sua motivação mas sim, pelo
envolvimento, repercussão positiva e o legado impressionante contado e vivenciado pelos próprios alunos envolvidos e que participam das palestras e as demais atividades do
projeto.

2. Metodologia
Para que conseguirmos o envolvimento dos alunos no projeto não foi simples. Os desafios
nesse percurso foram enfrentados com uma metodologia de ações para o desenvolvimento
do projeto, organizada e bem estruturada. Onde cada envolvido na organização desempenha um papel claro e bem definido. Nossa equipe é formada por cinco membros, na
qual temos um lı́der de equipe, o orientador do projeto que coordena e acompanha todas
as ações do grupo, um responsável pela divulgação em redes sociais, um responsável
pela divulgação direta “comunicação boca-boca”com os alunos do campus, outro responsável por alocação de dependências onde acontecem o desenvolvimento do projeto
e, por último, o aluno que fica responsável contactar diretamente com os palestrantes,
organizando dia e horários que se adeque a disponibilidade do mesmo.

3. Atividades e Apresentação dos Dados
Definidas as funções de cada componente da equipe,partimos para as ações. Nesse
perı́odo o projeto trouxe para o campus seis palestras e um minicurso. Buscamos trazer
egressos que, atuam na indústria ou academia,com o intuito de dar um leque maior de
opções e oportunidade para nossos alunos. Para isso trouxemos dois palestrante que atua
na academia como professor e pesquisador, dois assistentes técnicos todos atuando na
UFC, outro com cargo de alto nı́vel trabalhando no tribunal de contas da união, dois funcionários de empresas privadas e ainda oferecemos um minicurso sobre Design Thinking
com um funcionário da UFC.
Os gráficos abaixo mostram a participação dos alunos no projeto:
Figure 1. Participação dos cursos nas palestras.

Como podemos identificar no gráfico acima, existe uma crescente positiva, cada
vez mais o número de participação tem aumentado em relação as palestras anteriores,
porém os cursos de Design Digital,Ciência da computação e Engenharia da computação,
tem o nı́vel mais baixo de participação, em relação aos demais cursos.
Figure 2. Participação dos cursos no Minicurso

O gráfico acima mostra a participação dos alunos, no primeiro minicurso do projeto, como pode ser visto, assim como nas palestras a participação dos alunos de Engenharia de Software continua superior a participação dos alunos dos demais cursos, mas

também podemos ver que os alunos de Sistemas de Informação tem participado ativamente dos eventos do projeto.
Relatos dos alunos sobre a iniciativa do projeto:
• “A iniciativa do projeto é fantástica uma vez que tem motivação relevante”.
• “Os organizadores estão de parabéns pela organização e pela iniciativa”.
• “Estou saindo da palestra fortalecido e motivado, pois hoje vi que fiz a escolha
certa pelo meu curso através dos esclarecimentos do palestrante”.
• “Inovação, conhecimento, informação dentre uma grande e variada gama de experiências pude presenciar e vivenciar e mais um encontro desse projeto fenomenal”.

4. Conclusão
Portanto, com os bons resultados alcançados pelo projeto, estamos sempre tentando melhorar a metodologia aplicada nas palestras, buscando quebrar as barreiras do conhecimento entre, os alunos e o mercado de trabalho. Ainda temos muito a evoluir, para isso
estamos trabalhando para alcançar um envolvimento maior por parte dos alunos campus.
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Abstract. The absence of a system to help oversight and control the University Refectory of the
Federal University of Ceará - Campus Quixadá, brings some difficulties for the management of
it. This article presents the RUFC system, which is under development, and aims to improve the
control University restaurant (RU) of Quixadá Campus, through automation of some tasks that
were previously done manually as well as perform calculations and store information relevant to
this.
Resumo. A ausência de um sistema para ajudar na fiscalização e controle do Refeitório
Universitário da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, traz algumas dificuldades
para o gerenciamento do mesmo. Esse artigo apresenta o sistema RUFC, que está em fase de
desenvolvimento, e objetiva melhorar o controle do Restaurante Universitário (RU) do Campus
Quixadá, por meio da automação de algumas tarefas que antes eram feitas manualmente, bem
como realizar cálculos e armazenar informações pertinentes a este.

1. Introdução
“O processo de fiscalização e controle de um Refeitório Universitário (RU) envolve
diversas verificações e particularidades que exigem muito trabalho manual, caso não exista um
sistema informatizado para auxílio” [Souza & Albuquerque]. Alguns exemplos de tais
verificações são o levantamento de quantos consumidores teve determinada refeição, a
estimativa de quantos consumidores terão no dia, a avaliação da aceitação do cardápio por
pesquisa de opinião e a utilização do cálculo de resto-ingesta produzido pelos consumidores,
entre outros. Um sistema de controle não automatizado é propício a falhas humanas, bem como o
desempenho e segurança das informações são mais propensas às falhas.
Diante disso, o sistema RUFC foi pensado, tendo em vista a necessidade de automação de
tarefas do restaurante universitário, este será responsável por gerar relatórios, cálculos
importantes, e fornecer informações para análise de consumo e desperdício, entre outras
funcionalidades. Tal sistema encontra-se em fase de desenvolvimento, contará com uma versão
desktop, que será utilizada pelos funcionários do estabelecimento onde será implantado.

2. Funcionalidades do sistema
O RUFC será capaz de avaliar cardápios, de acordo com a alimentação do seu banco de
dados, cadastrar cubas e preparações que são entregues para consumo, gerar relatórios, realizar
cálculos de estimativa de consumidores, estimativa de porção por consumidor, bem como
cálculos relacionados às pesagens das preparações, acompanhar os números de sobras limpas,
sujas, e também, mostrará a taxa de resto-ingesta de cada refeição.
Os dados gerados pelo sistema serão usados na melhoria do cardápio, bem como na
cobrança da empresa para oferecer um serviço cada vez melhor e de forma adequada. Além de
dar continuidade a uma campanha de conscientização do não desperdício de alimentos, isso já
vem sendo feito no RU, porém, as informações disponibilizadas pelo sistema ajudarão na certeza
dos resultados.

3. Metodologia e testes
O sistema está sendo desenvolvido em linguagem Java, uma linguagem de programação
orientada a objetos. Com o sistema de banco de dados PostgresSQL. Este terá inicialmente a sua
versão para desktop, de uso exclusivo dos funcionários do Restaurante Universitário do Campus
Quixadá.
Java é uma linguagem

de programação, linguagem para intranet e web (Sabharwal.
1998). Sistemas desenvolvidos na linguagem Java independem de plataforma para que a sua
execução ocorra, sendo possível a execução de um só código em diversas máquinas, ou sistemas
operacionais distintos.
PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados [...] se destaca como um dos
sistemas de código aberto que oferece grande número de recursos frente à sistemas similares,
como o MySQL, sendo inclusive comparado a sistemas comerciais de grande porte, como o
Oracle. Ele possui muitas características de sistemas modernos, como: consultas complexas,
triggers (disparadores), transações e controle de concorrência. Consultas complexas diz respeito
a consultas a dados do banco que envolvem diversas condições, junções de tabelas e funções
sobre estes dados (SOUZA et al. 2011).
As informações de controle do RU são armazenadas em planilhas eletrônicas, meio muito
suscetível a perda de informações, e tais informações, são de tamanha importância, estas não
podem ser perdidas por erros de cálculo ou até mesmo por imprevistos, já que tratam da
qualidade e controle do serviço que estará sendo oferecido.
Analizamos os cálculos de resto-ingesta , a quantidade de sobras limpas e sobras sujas de
cada refeição, tais dados foram coletados dados das entregas de preparações do período de
16/09/2016 até 16/10/2016, com o objetivo de comparar os cálculos realizados de forma manual
e posteriormente automatizada. Os resultados fora que, os cálculos feitos pelo sistema foram
mais precisos, e disponibilizados mais rapidamente, sem mencionar na segurança da informação

que automaticamente foi adicionada ao banco de dados, que não sofre sobrescrição, assim, os
dados não podem ser perdidos ou substituídos acidentalmente.
Definem-se sobra aproveitável ou limpa, o alimento produzido que não foi para o balcão
de distribuição, podendo ser aproveitado em outra refeição (desde que todas as etapas de tempo e
temperatura tenham sido seguidas), enquanto sobra não aproveitável ou suja, é o alimento
produzido e distribuído no balcão que não foram consumidos pelos comensais (KINASZ, 2007;
MÜLLER & OLIVEIRA, 2009).
O resto-ingesta é a relação entre o resto devolvido nas bandejas pelo comensal e a
quantidade de alimentos e preparações alimentares oferecidas, expressa em percentual.(Agustini
et al. 2008).
Com o findar do desenvolvimento do RUFC, esperamos ter maior controle das
informações do RU, mais confiabilidade nos mesmo, queremos também manter esses dados
salvos, para posteriormente serem levantados, se necessário, teremos maior efetividade dos
relatórios por ele gerados e simplificação desse processo de coleta e análise de dados
relacionados ao RU.
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Abstract. This work proposes the development of a platform for mapping classrooms with Bluetooth Low Energy technology, with the purpose of provide information about the classrooms, such as the current class, teacher, class schedule and
subject of the class, aiming the implementation of the Internet of Things (IoT) as a
tool to facilitate the work of teachers and students, the main target of this project.
Resumo. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma para mapeamento de salas de aula através da tecnologia do Bluetooth Low Energy, com
o objetivo de fornecer informações sobre as salas, como: aula atual, professor,
horário da aula e assunto da aula, visando a implantação da Internet das Coisas
(IoT) como ferramenta para facilitar o trabalho de professores e alunos, principal
público alvo deste projeto.

1. Introdução
Pode-se entender o termo Internet das Coisas, ou Internet of Things (IoT), como ficou conhecido, como sendo uma tecnologia que engloba e conecta tudo e qualquer objeto no mundo
fı́sico através de uma representação virtual desses objetos e da utilização de um identificador
único que os representa [Lee et al. 2015]. Ou ainda como um fenómeno ou habilidade, em que
vários objetos do cotidiano, como automóveis, geladeiras, fogões entre outros, se conectam
através da internet e trocam informações entre si [Evangelatos et al. 2012].
Um mundo conectado e acessı́vel, onde as informações são obtidas quase que instantaneamente, é algo que vem sendo cada vez mais real através da IoT. A Hype Cycle
[Pettey and Van der Meulen 2012] classificou IoT no ano de 2012, como sendo uma das mais
promissoras tecnologias emergentes da área da Tecnologia da Informação (TI) e previu uma
ascensão da tecnologia no mercado entre 5 a 10 anos [Pettey and Van der Meulen 2012].
Dentro área de conhecimento da IoT, temos os prédios inteligentes, ou Smart Buildings
que podem ser definidos como construções que fornecem um gerenciamento dos serviços de
consumo de energia, gerenciamento de desastres e promovem soluções para aumentar o conforto de seus ocupantes e a eficiência das tarefas realizadas [Agarwal and Weng 2012].
Em uma construção inteligente é possı́vel encontrar diversos tipos de componentes que
empregam o conceito de IoT, como a criação de uma rede de comunicações entre dispositivos
de automação, instalação de controladores no sistema elétrico, assim como o uso de sensores
para coleta de informações. Esses sensores podem ser utilizados para coletar informações, tais
como: número de pessoas, temperatura atual, taxa de luminosidade, nı́vel de CO2 no ambiente,
entre outros [Zafari et al. 2015]. Em outras palavras, esses sensores permitem a construção

ter um ”cérebro” [Snoonian 2003], permitindo-lhe tomar decisões, como aumentar ou baixar a
temperatura de uma sala com base no número de ocupantes no local ou mostrar uma determinada informação sobre um conteúdo de uma aula para um aluno com base na sua proximidade
da sala.
É sobre esse contexto, de Internet das Coisas e Prédios inteligentes que esse projeto irá
trabalhar, com o objetivo de desenvolver uma plataforma para mapear salas de aula e fornecer
informações sobre as mesmas, como: aula atual, professor, horário da aula e assunto da aula,
visando a implantação da IoT como ferramenta para facilitar o trabalho de professores e alunos,
principal público alvo deste projeto.

2. Fundamentação Teórica
Está seção apresenta alguns conceitos básicos sobre o trabalho que devem ficar bem claros
para que se possa compreender o contexto a qual o projeto se aplica e a razão pela qual certas
decisões foram tomadas.
2.1. Internet das Coisas
Kevin Ashton no ano de 1999, definiu o termo IoT como obtenção de informações através de
sensores computacionais [Ashton 2009]. O termo vem ganhando uma crescente popularização
por enfatizar a representação virtual do mundo fı́sico e das coisas que o compõe possibilitando
automação de aplicações que auxiliem as pessoas em suas tarefas [Takalo-Mattila et al. 2013].
Na visão da IoT, basicamente qualquer coisa pode ser automatizada e representada
através do mundo virtual, desde os mais simples objetos, como uma lâmpada, aos objetos mais
complexos, como por exemplo: carros, telefones e televisões. Estes objetos, virtualizados, são
definidos como ”Smart Objects” [Kortuem et al. 2010].
Conforme aumenta a variedade e quantidade de Smart Objects, são definidas áreas especificas para certos tipos de aplicações que utilizam IoT. De acordo com Gluhak et al. (2011)
[Gluhak et al. 2011], estas áreas podem ser classificadas conforme impacto, disponibilidade de
rede, escala, cobertura, repetibilidade e envolvimento do usuário, são elas: 1 - Pessoal e para
Casa - aplicações que utilizam sensores que monitoram o corpo e saúde como os batimentos
cardı́acos, quantidade de passos etc, ou as aplicações que cuidam dos serviços de casa, como
máquina de lavar, tempo de preparo dos alimentos no fogão, entre outros; 2 - Empresarial Emprega o conceito de Ambientes Inteligentes, que tem como objetivo controlar o número de
pessoas no ambiente, além de gerir os serviços públicos realizados no ambiente. 3 - Utilidades
- engloba os serviço de economia de custos e otimização de serviços, geralmente utilizados
por empresas, para balancear a relação fornecimento/consumo de seus serviços. 4 - Móveis
- refere-se as aplicações que estão presentes em Smartphones, carros, sistemas de navegação
etc, como gerenciamento de sistema de entrega inteligente, que analisa dados sobre navegação,
congestionamentos e melhor rota.
Estas áreas estão fortemente interligadas, e trocam dados e serviços entre elas. Por
exemplo, a área Pessoal e para Casa produz dados que informam a quantidade de serviços
elétricos utilizados e o custo dos mesmos, e torna esses dados disponı́veis para uma empresa
elétrica, no setor de Utilidades, que pode transformar esses dados em informações úteis para
melhorar o serviço elétrico de uma cidade [Gluhak et al. 2011].
2.2. Bluetooth de Baixa Potência
Bluetooth Low Energy (BLE) ou Bluetooth de Baixa Potência é um tipo de tecnologia de
conexão sem fio desenvolvida pelo Grupo de Interesse Especial sobre Bluetooth (Bluetooth

Special Interest Group) e pode ser entendida como uma especificação, ou funcionalidade que
integra o Bluetooth desde 2010, a partir de sua versão 4.0 [Bluetooth 2010b].
Bluetooth Low Energy possui algumas vantagens comparado ao Bluetooth Clássico, estas vantagens proporcionam mais funcionalidades aos desenvolvedores, fabricantes e usuários
que terão uma melhor experiência com a IoT fornecida pelo BLE. Alguma dessas vantagens são
listadas abaixo e fazem do BLE uma excelente opção para empregar a IoT [Bluetooth 2010a].
• Promove a IoT através do suporte a diversas opções de conexão, como: Internet Protocol
version 6 (IPv6), 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks)
e Bluetooth Smart Gateways;
• Baixo consumo de energia, sendo capaz de funcionar por quase um ano com uma célula
de bateria do tamanho de uma moeda;
• Capacidade de múltiplas conexões, onde temos um BLE central, chamado de BLE master que é responsável por aceitar, gerir e controlar as conexões de vários outros dispositivos que irão requisitar conexão, e são conhecidos como BLE slaves.
• Envio de arquivos para diversos dispositivos ao mesmo tempo através de mensagens
BroadCast para todos os BLE slaves conectados.
O BLE vem sendo bastante utilizado em sistemas de localização indoor. A Apple, empresa
Norte-Americana de produtos eletrónicos, utilizou a tecnologia para lançar o Ibeacon, um
dispositivo capaz de localizar dispositivos IOS (Iphone Operating System) próximos que possuam a tecnologia BLE e enviar-lhes informações com base na localização desses dispositivos
[Conte et al. 2014].Para o futuro, é previsto que o BLE esteja presente em mais de 1 bilhão de
dispositivos devido ao crescente uso da tecnologia do Bluetooth Clássico.
2.3. Beacons
Um Beacon pode ser entendido como um dispositivo que transmite um sinal BLE em
BroadCast para todos os dispositivos próximos que estejam com a função BLE ativada
[Zafari and Papapanagiotou 2015]. Um Beacons é uma ferramenta utilizada para identificar smart objects próximos que estejam com a função BLE ativada e transmitir-lhes
conteúdo especifico com base em suas localizações e proximidade de determinado Beacon
[Zafari et al. 2015].
O conceito de Beacon ficou mais conhecido por um produto lançado pela gigante Apple,
como citado na seção 2.2. IBeacon é um protocolo especı́fico baseado na tecnologia do BLE e
se destina e ser usado como um BLE Beacon, porém somente para dispositivos com o sistema
IOS (Iphone OS)[Zafari and Papapanagiotou 2015].
Os Beacons também são utilizados para transmissão de arquivos para dispositivos
próximos, sendo bastante úteis para transmitir informações especı́ficas para dispositivos com
base na sua localização atual. Por exemplo, podem mostrar uma informação sobre um determinado produto de uma loja a um cliente que se aproxima de determinado Beacons ou informar
qual aula e conteúdo estão sendo ministrados em determinada sala, quando um aluno se aproximar do local.

3. OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma para mapear salas de aula e
fornecer informações sobre as mesmas, como: aula atual, professor, horário da aula e assunto
da aula, visando a implantação da IoT como ferramenta para facilitar o trabalho de professores
e alunos.

Os seguintes objetivos especı́ficos devem ser atingidos para que se possa concluir o
trabalho:
• Criar um Beacon utilizando uma placa de prototipação para programação de software
embarcado;
• Desenvolver um aplicativo mobile que irá receber as informações enviados pelo Beacon
e apresentá-las ao usuário;
• Implementar um servidor web que atualizará as informações transmitidas pelo Beacon;
• Implantar e testar o projeto em um ambiente real de execução.

4. Metodologia
Este projeto foi dividido em duas etapas, Etapa de Pesquisa e Etapa de Desenvolvimento
e Implantação. Na etapa de pesquisa, foi identificado os modelos atuais para a solução do
problema de mapeamento de salas de aula através do estudo dos trabalhos relacionados nos
principais sites, journals e conferências relacionados ao tema. Após o estudo realizado, foi
proposto um arquitetura para os sistema, baseada na arquitetura cliente-servidor.
Na etapa de desenvolvimento, temos as seguintes etapas que devem ser realizadas para
a conclusão do projeto: implementar os Beacons utilizando uma placa de programação embarcada Arduino e modulo BLE acoplado a placa, Implementar e integrar o servidor web a
placa Arduino, implementar a aplicação mobile para dispositivos Android, que receberão as
informações enviadas pelo Beacon e por último, integrar a plataforma e implantar o projeto em
um ambiente real de uso.

5. Resultados
A proposta de resolução do problema está diretamente ligada às ferramentas que serão utilizadas, assim como as ferramentas estão ligadas ao problema que se quer solucionar. Sendo
assim foi feito um estudo das principais tecnologias utilizadas para resolver problemas semelhantes, comparando as vantagens e desvantagens encontradas nas pesquisas e trabalhos de outros autores com o objetivo de se escolher as que melhor se adequem ao contexto deste trabalho.
Após o estudo feito sobre os Beacons e os protocolos que o implementam, foi possı́vel
constatar sua viabilidade para a criação de uma plataforma para mapeamento de salas de aula.
Com o estudo também decidimos utilizar uma placa Arduino para a criação da plataforma, tanto
pelo seu baixo preço quanto pela enorme comunidade que da suporte a mesma. Além do modulo BLE, a placa também contará com um modulo ethernet para a comunicação com o servidor.
O servidor web por sua vez, será desenvolvido utilizando Java Script, pela simplicidade da linguagem, sua escalabilidade, comunidade bastante extensa, além do apoio de grandes empresas
como a Google. O estudo também permitiu definir como a aplicação mobile será desenvolvida,
utilizando o ambiente de desenvolvimento Android Studio e a biblioteca AltBEacon.

6. Conclusão
De acordo com as ferramentas que foram definidas, o projeto pode sim ser desenvolvido. O
projeto propõe um outro paradigma para a utilização do Beacon, que geralmente é utilizado
para localização indoor ou mapeamento de locais, porém esses exemplos de aplicações não
utilizam o Beacon para o envio de informações, deixando essa parte a cargo da aplicação mobile
e do servidor. Este trabalho utiliza o Beacon tanto para o mapeamento, no caso das salas de
aula, como para o envio de informações a respeito da sala já mencionadas. Esta mudança no
paradigma de funcionamento do Beacon é a parte mais complexa do projeto e também seu maior

diferencial, pois reduz um “passo” da IoT, mantendo a comunicação entre Beacon e aplicação
mobile local e independente de conexão com a internet.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo integrar diferentes serviços oferecidos através de uma plataforma em nuvem para garantir uma forma escalável
de processar e exibir as informações geradas por objetos, em nı́vel de acesso,
como em nı́vel de transporte de dados. Todos esses serviços integrados poderão ser acessados via navegador web. O usuário será capaz de visualizar as
informações geradas pelos dispositivos em tempo real, como também visualizar
históricos gerados por esses dispositivos através de uma página web possibilitando observar o comportamento dos sensores, que podem ser utilizado para
auditoria e diagnóstico de problemas em determinado meio.
Abstract. This work aims to integrate different services offered through a cloud
platform to ensure a scalable way to process and display information generated
by objects, at the access level, such as at the data transport level. All these
integrated services can be accessed via web browser. The user will be able to
view the information generated by the devices in real time, as well as visualize
the histories generated by these devices through a web page allowing to observe
the behavior of the sensors, which can be used for auditing and diagnosing
problems in a given environment.

1. Introdução
A Internet das Coisas(IoT) tem como objetivo conectar diferentes objetos, sendo eles
fı́sicos ou virtuais à Internet de modo que interajam e troquem informações entre si de
forma autônoma.Diante desse contexto dinâmico, surgem uma série de desafios a serem
tratados, tais como heterogeneidade de dispositivos, gerenciamento e processamento de
grande volume de dados, escalabilidade e polı́ticas de controle de acesso.
Em paralelo a Computação em Nuvem surge como forma de solucionar alguns
dos desafios enfrentados pela Internet das Coisas. Um exemplo é em relação ao hardware, onde sensores possuem limitações de memória, processamento, armazenamento e
energia. Dessa forma, a Computação em Nuvem pode alocar recursos de armazenamento
e realizar o processamento, já que todos os dados serão enviados para nuvem.
Outra questão que deve ser levada em consideração é a heterogeneidade de objetos conectados. Diante dessas adversidades, se torna necessário o uso de plataformas de
middleware para facilitar o desenvolvimento de aplicações, provendo interoperabilidade
para possibilitar a integração de dispositivos, pessoas, sistemas e dados e uma série de
serviços adicionais necessários para as aplicações. Tais plataformas são inseridas entre

as aplicações e a infraestrutura (de comunicação, processamento e sensoriamento) subjacente, provendo dados e serviços fornecidos pelos objetos através de uma interface de
alto nı́vel [Bandyopadhyay et al. 2011].
Diante de todos esses desafios, esse estudo, tem como objetivo integrar diferentes
serviços oferecidos por uma plataforma em nuvem de modo a criar um sistema que seja
capaz de controlar todos os dados que são gerados pelos dispositivos como também realizar o processamento, além de garantir a privacidade desses dados e realizar o controle de
acesso as informações geradas a partir dos dispositivos.
Na próxima seção são apresentados os trabalhos relacionados. Na seção seguinte,
os procedimentos metodológicos e, na seção 4, os resultados preliminares.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Em [Zhou et al. 2013] é apresentado uma abordagem sobre algumas plataformas e
serviços disponı́veis que podem estimular e facilitar o desenvolvimento de aplicações
voltadas para IoT. Os autores incluem eletrodomésticos, aparelhos de som, televisores,
ar condicionado, intercomunicadores de vı́deo e sensores. Para realizar o sensoriamento,
são utilizadas placas de Arduino com sensores de temperatura e luminosidade conectados
à Nuvem, permitindo que o usuário consiga acessar e visualizar de qualquer lugar usando
um navegador web.
As placas de Arduı́no são conectados à Interne via cabo Ethernet. O envio e solicitações de dados dos sensores se dão através do HTTP (com os métodos
GET e POST). A plataforma escolhida para hospedar o aplicativo em Nuvem responsável por armazenar as leituras dos sensores e visualização foi o Google App Engine
[Malawski et al. 2013]. Os dados dos sensores também são compartilhados com outros
usuários através de outra ferramenta na nuvem chamada de Paraimpu [Pintus et al. 2012],
conectados às placas Arduı́nos. Todos os dados gerados podem ser compartilhados.
Por último, como plataforma de middleware foi utilizado a CM4SC do Windows Azure
[Zhou et al. 2013]. Neste trabalho pretende-se realizar um estudo sobre diferentes plataformas em nuvem e middleware em um cenário de IoT, que consigam atender e facilitar
todo o gerenciamento e distribuição das informações aos usuários.
No trabalho de [Abascal Armentia et al. 2015] é feita a integração de diferentes
serviços chamados de habilitadores genéricos para gerenciar a interação entre os produtores (sensores) e consumidores, por exemplo usuários, no cenário de Internet das Coisas.
Outra funcionalidade é o controle e gerenciamento de usuários e dispositivos, onde é utilizado como plataforma o Fiware [Zahariadis et al. 2014].
A plataforma Fiware é uma espécie de nuvem, que fornece um conjunto bastante
simples de APIs (Application Programming Interface) chamadas ficontent, que facilitam
o desenvolvimento de aplicações inteligentes. A plataforma disponibiliza vários serviços,
chamados de habilitadores genéricos, na qual são utilizados três facilitadores genéricos:
Context Broker, Ponto de Aplicação de Polı́tica(PEP Proxy) e Gerenciador de Identidade
(IdM).
O Context Broker tem o papel de controlar o fluxo de dados que são gerados
pelos objetos. Já o PEP Proxy desempenha um papel de firewall dando acesso apenas
a solicitações autorizadas. Já o IdM fica responsável pela autenticação dos usuários.

Após a integração do sistema foi possı́vel realizar o gerenciamento dos dispositivos,
como também os usuários, porém não foi levado em consideração o armazenamento das
informações que esses dispositivos geram a longo prazo, para possı́veis consultas futuras
afim de identificar possı́veis alterações que venham a ocorrer.
Neste trabalho, além de realizar e facilitar o gerenciamento de dispositivos e
usuários através do uso de APIs oferecidas pelas plataformas, será integrado um meio
para realizar armazenamento de informações a longo prazo, como também notificar
possı́veis mudanças de comportamento dos sensores tais como, aumento da temperatura
drásticamente.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente é necessário determinar quais requisitos serão levados em consideração. Tal
processo foi realizado através da leitura de trabalhos referentes a requisitos de middleware
para IoT. De acordo com as leituras realizadas, serão levados em consideração os seguintes requisitos: interoperabilidade, gerenciamento de dispositivo, tratamento de grandes
volumes de dados, segurança e ferramentas para o desenvolvimento.
Após o processo de seleção de requisitos, será realizada uma seleção quantitativa, tendo em vista todos os requisitos encontrados na plataforma através de pesquisas
e leitura de trabalhos já encontrados. Até o momento, tendo em vista todos os trabalhos
já encontrados, a plataforma Fiware tem-se mostrado viável. Após isso, alguns serviços
serão selecionados com base em um estudo aprofundado sobre a plataforma. Logo em
seguida serão definidas as métricas e fatores que serão utilizados para validar o sistema
proposto. Uma métrica pré-definida é o tempo de resposta.
Os serviços foram selecionados de modo que juntos possam interagir entre si
e oferecer determinada funcionalidade dentro do sistema como um todo, para que seja
possı́vel a realização dos testes e, posteriormente a analise dos dados gerados, de forma
que seja possı́vel a validação da proposta.

4. RESULTADOS PRELIMINARES
Como resultados preliminares temos a Fiware como plataforma escolhida e uma máquina
virtual instanciada onde acontecerá a instalação dos demais serviços oferecidos pela plataforma. O Contex Broker que é responsável por receber os dados e processá-los, encontrase instalado e em processo de configuração.
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Abstract. This article aims to describe the reasons and tools that will be used
to formalize a documentation for air traffic monitoring system result of the
project Atualização da Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade.
Currently, the system is in na expansion phase, where new algorithms will be
implemented to predict iminente accidents between aircrafts. A formal
documentation is required for an explanation of the current system
functionality and to demonstrate the best way to deploy new features.
Resumo. Este artigo visa descrever os motivos e as ferramentas que serão
utilizadas para formalizar uma documentação para o sistema de
monitoramento de tráfego aéreo fruto do projeto Atualização da Monitoração
Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade. Atualmente, o sistema está em fase de
expansão e serão implantados algoritmos que conseguem fazer previsões de
acidentes entre aviões. Uma documentação formal se faz necessária para uma
explanação das atuais funcionalidades do sistema e evidenciar a melhor
forma de implantar novas funções.

Introdução
O objetivo do projeto Atualização da Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade
conforme é defendido por Callado (2012, p 01), atualizar o parque tecnológico de
pequenos aeroportos do país utilizando sistemas ADS-B nesses pequenos aeroportos e
nos controles de aproximação visando baratear o custo total do sistema com o uso de
uma plataforma enxuta (sistema embarcado) em paralelo a uma plataforma que auxiliará
no controle da área das aeronaves, tal plataforma fará o cruzamento, a fusão e a
filtragem dos dados de várias antenas e a investigação de potenciais colisões e acidentes
de forma automática.
No projeto de Callado (2016, p. 03) Algoritmos de Previsão de Acidentes
Aéreos como é citado “O objetivo geral do projeto é: o provimento de uma solução de
software voltada à detecção de colisões iminentes entre aeronaves”.

A detecção de colisões entre aeronaves não foi suportada pelo projeto original
quando em execução, mas atualmente um novo projeto tem como objetivo implantar tal
funcionalidade ao sistema. Mas para fazer modificações em um sistema que já tem
proporções consideráveis não é uma tarefa trivial, é preciso ter conhecimento amplo do
funcionamento do sistema para que as mudanças que sejam feitas atendam às propostas,
porém sem causar qualquer prejuízo ao seu funcionamento.

Justificativa
A documentação é parte que integra todo sistema ou programa criado, é um artefato que
tem como finalidade informar sobre o sistema/software a qual ela pertence, fundamental
para um correto amadurecimento de qualquer projeto. O sistema de Monitoração Aérea
que foi desenvolvido no projeto citado não possui uma documentação formal e está
prestes a receber uma refatoração para que sejam implantados os Algoritmos de
Previsão de Acidentes Aéreos.
A falta de uma documentação formal dificulta esse processo, pois refatorar o
código fonte sem conhecer seu funcionamento limita a introdução de mais funções. Os
algoritmos que detectam as colisões precisam das informações de posição das aeronaves
que são coletadas para conseguir realizar a previsão de uma possível colisão, mas sem
uma documentação é deveras complicado para o programador alheio ao
desenvolvimento do sistema descobrir onde estão armazenadas tais informações e como
sua aquisição pelas funções de previsão será feita.
Esse é só um dentre os diversos empecilhos que são encontrados ao tentar ler um
sistema não documentado. Diversas funções são difíceis de decifrar o funcionamento, a
própria estrutura do sistema é desconhecida, que partes do sistema estão funcionando
em determinado tempo da sua execução, que tipos de tratamento de erro foram
implementados e em que foram baseados.
Formalizar uma documentação é um passo fundamental pois essa irá facilitar o
entendimento e modificação do sistema.

Objetivos
Desenvolver uma documentação formal que explane o estado atual do Sistema de
Monitoramento Aéreo, desde sua arquitetura fundamental, plataforma de
desenvolvimento, coleta, tratamento e armazenamento dos dados, aplicações
alimentadas pelo servidor etc.

Materiais e Métodos
Para Mello (2008) “uma documentação completa deve contemplar seis características
fundamentais: Especificação funcional; Especificação técnica; Instruções de instalação;
Operation Runbook; Manual de treino para o usuário; Plano de teste”.


Especificação funcional: Deve descrever os requisitos de funcionamento e o
impacto do sistema no setor de atuação. Em outras palavras, o que o sistema faz;








Especificação técnica: Descrever a abordagem para tratar requisitos funcionais e
não-funcionais do sistema. Em outras palavras, como o sistema faz;
Instruções de instalação: Contém todos os passos para preparar o ambiente para
receber o sistema e detalhar o processo de instalação/desenvolvimento da
aplicação;
Deve conter um “Operation Runbook” ou Manual de Operação: Contém a
descrição das funções especificas para operar e manter os aplicativos em
funcionamento. Também descreve os estados onde ações devem ser tomadas
caso ocorram exceções;
Manual de treinamento para o usuário: Contém a descrição das informações
mais importantes para utilização do sistema;
Plano de teste: Um plano de teste usa uma abordagem sistemática para garantir o
correto funcionamento do sistema após sua instalação e deve conter o
detalhamento de como tais testes serão feitos. Ele inclui casos de teste, critérios
de aprovação / reprovação e outros.

Diante do exposto, a documentação será realizada utilizando de acordo com
Serra (2005, p. 04) “os princípios da engenharia de software orientada a objetos com
notação UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) ”,
seguindo o roteiro de Ana P. G. Serra “Documentação de um Produto de Software
versão 3.0”
A escolha desse formato de documentação se deve à natureza orientada à objeto
que o sistema possui, além de abranger todos os princípios da engenharia de software
garantindo acatar as seis características fundamentais citadas anteriormente.

Considerações Finais
Como bem citado por Michelazzo (2006) “Não é presunçoso pensar que as empresas
dedicam de 20% a 30 % do esforço para criação de um sistema na documentação do
mesmo. De fato, a elaboração de uma documentação de qualidade é tão importante
quanto a qualidade do sistema em si”.
Ao final da construção da documentação, com todos os diagramas, descrições,
modelagens etc, fazer engenharia reversa para refatoração do sistema será muito mais
prático e rápido, além de proporcionar uma base para uma nova documentação que
deverá ser desenvolvida com as alterações feitas no sistema.
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Abstract. Many students looking for study group(s) as a way to get help on
subjects which are with some kind of difficulty. Having that in mind,UFC by
having as a model the Campus of Quixada,offers study rooms which provides an
appropriate environment and prepared, giving support to necessity of students.
To get access to this rooms, is necessary makes a previous reserve, however this
reserves are made by manual form, making it difficult the organization and
agility of the process.Sistema de Reserva and Acompanhamento de Salas (SRAS)
borns to solve this problem, such that will be responsible for providing
information of day and hour relative to the rooms, like allow reserves on free
schedules.
Resumo. Muitos estudantes procuram grupos de estudo como forma de
conseguir ajuda em disciplinas que estão tendo algum tipo de dificuldade. Tendo
isso em mente , a UFC tendo como modelo o campus de Quixadá, disponibiliza
salas de estudos que fornecem um ambiente adequado e preparado, dando
suporte às necessidades de seus universitários. Para conseguir acesso a essas
salas é necessário que uma reserva seja feita previamente, porém essas reservas
são feitas completamente de forma manual, dificultando a organização e
agilidade do processo. O Sistema de Reservas e Acompanhamento de Salas
(SRAS) nasce então para solucionar esse problema, de tal forma que ele será
responsável por disponibilizar informações de dia e horários referentes à salas,
como permitir a reserva em horários livres.

1. Introdução.
1.1 Apresentando o problema.
Atualmente a Universidade Federal do Ceará campus Quixadá(UFC/Quixadá),
enfrenta alguns empecilhos com respeito a questões de reserva e acompanhamento de
informações sobre as salas de estudo. Esse atraso é ocasionado pelo simples motivo de
que todo o procedimento, tanto para reservar um horário para estudo em grupo, ou para
simplesmente descobrir quando terá um horário livre, ser feito presencial e completamente
de forma manual.
O processo para a reserva de um horário é dado da seguinte maneira. Primeiro, o
aluno que deseja efetuar a reserva deve ir na biblioteca universitária e informar que deseja
fazer sua reserva, em seguida junto com responsável atual, devem ver a disponibilidade de
um horário, e assim determinar um dia e horário desejado, partir de então, sempre que esse
aluno for usar a sala que está reservada para ele, este deve preencher 2 formulários no

momento que está pegando a sala, e quando chega o fim do horário reservado, esse aluno
deve voltar a biblioteca e preencher um último formulário.
1.2 Objetivo do artigo.
Visto que todo o processo descrito acima é algo repetitivo e manual, isso o torna
cansativo e entediante, pensando nesses fatores, objetivo desse artigo é propor soluções,
que melhorem e agilizem os processos de reservas e acompanhamento de salas para
estudos, tendo em foco mostrar a ideia do desenvolvimento de um sistema, que tenha como
responsabilidade lidar com essas questões e os benefícios que um sistema desse tipo pode
trazer.
1.3 Trabalhos Relacionados.
Durante o levantamento de requisitos, foi feito a análise de sistemas similares
usados por algumas universidades, entre elas foram:
A Universidade de São Paulo (USP) usa um sistema de gerenciamento de múltiplas
salas¹, que fornece acompanhamento de todas as salas disponíveis em tempo real, pelo
sistema conseguimos informações de uma sala reservada, conseguimos ver informações do
tipo. Quem reservou, com que frequência, que hora começa e termina, qual o tipo da
reserva. Outra característica importante do sistema é que os próprios usuários tem a
capacidade de fazer as suas próprias reservas, e assim agilizando o serviço.
Outra universidade que usou desse método para solucionar esse problema, foi o
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB)². O sistema usado possibilita que o usuário possa efetuar sua própria reserva,
informando o porquê da reserva, horário de entrada e saída da sala e quantidades de
pessoas que irão estar presentes nos dias de reunião, também possui a funcionalidade de
filtrar por tipo de sala, tipo de reunião e dia. Além de lidar com as reservas de salas o
sistema permite ver as reservas de carros da universidade, como também trata das
inscrições em eventos, e permitir os usuários de darem seu FeedBack.

2. Sistema de Reserva de Sala.
2.1 Justificativa.
De acordo com uma das responsáveis da biblioteca universitária da UFC/Quixadá, o
aumento crescente no número de alunos matriculados a cada ano, acaba tornando difícil
manter uma organização adequada e necessária das reservas referente às salas de
estudos. Ela diz que os horários vivem sendo alterados e isso faz com que ela tenha que
imprimir várias vezes por dia os novos horários atualizados. Ela também fala, que no
processo como é feito hoje existem muitas etapas que os próprios estudantes poderiam
fazer só, agilizando e trazendo mais comodidade para os alunos.
Ela afirma que, se um sistema que seguisse alguns requisitos gerais e específicos
viesse auxiliar nessas tarefas, seria o ideal. Esses requisitos são: Apresentar de forma
atualizada os grupos de estudos registrados e horários livres, permitir que a reserva de um
horário livre seja feita pelo próprio aluno, que o sistema apresente os termos de

responsabilidades e que seja possível acompanhar e registrar alunos que faltem que não
estejam presentes na sala nos dias e horários que a sala esteja reservada para ele.
2.2 Tecnologias.
Durante toda as etapas de desenvolvimento do sistema o uso de tecnologias foram
extremamente necessárias. Essas ferramentas foram:
●

Fase de levantamento de requisitos.
○ Microsoft Word 2013 ( Ferramentas de auxílio durante entrevista).
○ Google Docs (Ferramenta para a criação dos documentos de requisitos).
○ Sublime Text 3 versão 3126 ( Criação de protótipo visual ).
○ Bootstrap v3.3.7 (Ferramenta de auxílio para protótipo visual).
● Fase de Desenvolvimento.
○ JSF v2.2 ( Para auxiliar na construção de interfaces para o usuário).
○ SQL Power Architect (Modelagem do banco de dados).
○ PostgreSQL v9.5.4 ( Criação do banco de dados ).
○ PrimeFaces v5.2 ( Design das interfaces).
○ NetBeans v8.0 ( IDE de desenvolvimento).
○ Apache TomCat 9 (Servidor Web).
○ Google Drive (Backups das versões).
Se deseja mais informações relacionadas ao código do sistema poderá acessar o
link no GitHub³.

2.3 Descrição de arquitetura.
O sistema foi desenvolvido em JSF2.2, funcionando em diversos sistemas
operacionais e em browsers Web. Foi implementado utilizando a linguagem Java 8. A
programação foi realizada utilizando tal ferramenta, devido assim ser compatível para os
sistemas operacionais Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X e Linux. E ainda é
possível acessar usando dispositivos mobile, nos sistemas operacionais iOS,
WindowsPhone e Android, em suas últimas versões. Com isso, poderá ser acessado de
qualquer plataforma, tornando-o mais acessível.

2.4 Avaliação do sistema.
Após a conclusão do sistema, a validação do mesmo será feita por duas etapas. Na
primeira etapa, o sistema irá passar por uma sequência de testes, voltadas para cada
funcionalidade específica, definida no documento de requisitos. Na segunda fase os
responsáveis da biblioteca irão ter um tempo para usar o sistema por um período e assim
concluir se o sistema atende todas as suas necessidades. Após essas etapas, as
informações colhidas serão usadas para determinar o andamento do sistema.

3. Considerações finais.
O trabalho proposto teve como objetivo mostrar que hoje a UFC/Quixadá possui a
necessidade de um sistema que tenha como responsabilidade manter a organização
referente às reservas de salas para estudo em grupo, como efetuar as reservas das
mesmas. E assim apresentar SRAS como uma solução. Atualmente SRAS estar
desenvolvimento, mas com grandes chance de se tornar um ferramenta com toda a
capacidade de dar suporte aos responsáveis bibliotecários com as tarefas relacionadas a
salas de estudos.
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Abstract. This article presents some techniques for implementing efficient
energy consumption in clouds. The focus is on two logical aspects of cloud,
tasks and virtual machines. At first glance the concept of cloud computing and
green computing, followed by a brief explanation of some techniques for this
perspective. Expose two papers, one on each appearance that discussed in
more detail present an algorithm for implementing this solution.
Resumo. Este artigo apresenta algumas técnicas para implementar um
consumo de energia eficiente em nuvens. O foco está em dois aspectos lógicos
da nuvem, as tarefas e as máquinas virtuais. Inicialmente, resumimos o
conceito de computação em nuvem e green computing, seguido por uma
explanação breve de algumas técnicas para essa perspectiva. Exponho dois
trabalhos, um em cada aspecto abordado que apresentam de forma mais
detalhada um algoritmo para aplicação dessa solução.

1. Introdução
Computação em nuvem é uma das tecnologias emergentes mais populares atualmente.
Podemos entender a computação em nuvem como o fornecimento, através da internet,
de acesso a software, dados, serviços de armazenamento e processamento de forma
flexível (Rojas, Pessima e Tian, 2012) por meio de uma interface amigável, e com custo
mais baixo que o de implantar sua própria infraestrutura (Wadhwa e Verma, 2014). O
conceito de green computing pode ser entendido como uma forma sustentável e
ecológica de manter o ambiente computacional, servidores e demais dispositivos
associados por meio da redução do consumo de energia e otimização do uso de recursos
ociosos. (VIKRAM, 2015)
A crescente demanda dos clientes tem sido um forte incentivo aos fornecedores
de nuvens publicas que têm aumentado seus data centers, em performance e quantidade
pelo mundo, o que leva a um aumento no consumo de energia para mantê-los
funcionando (Wadhwa e Verma, 2014). Em 2012 o consumo de energia em data centers
era de aproximadamente 38 Giga Wats, que representava um aumento de mais de 60%
em relação ao ano anterior (Wadhwa e Verma, 2014). Wadhwa e Verma (2014)
previram que nos EUA esse consumo atingiria 100 bilhões de kWh ao custo de US $ 7,4
bilhões até 2011 (Zhang e Fu, 2011). Portanto o consumo eficiente de energia e seu
impacto no desempenho e custos do sistema, são um grande desafio para os provedores
de nuvem pública ao mesmo tempo que atrai grande interesse uma vez que a redução de
custo operacional esta diretamente ligada ao consumo energético.
Neste trabalho, dissertamos sobre green cloud focando no consumo de energia,
apresentamos algumas técnicas utilizadas para implementar um consumo de energia
eficiente em nuvem, estruturado da seguinte forma; A seção 2 apresenta uma breve

descrição sobre as diversas técnicas para implementar um consumo eficiente de energia,
focando as tarefas e as máquinas virtuais. A seção 3 apresenta um resumo de um
trabalho com um algoritmo para a técnica de alocação de tarefas. A seção 4 resume um
trabalho focado a alocação de máquinas virtuais. A seção 5 apresenta as conclusões e
trabalhos futuros.

2. Técnicas de Implementação de Consumo Eficiente de Energia em
Nuvens
Muitos fatores podem influenciar no consumo de energia. Todavia algumas ações
básicas podem ser realizadas para reduzir o consumo, tais como, desligar recursos
ociosos e alocar convenientemente esses recursos, essas ações fazem parte da filosofia
de green cloud. A seguir apresento algumas técnicas encontradas na literatura que
permitem tornar o consumo de energia em nuvem mais eficientes.
2.1. Consumo em função da execução de tarefas
O consumo de energia, segundo Chen et. al. (2012), pode ser caracterizado e avaliado
com base na execução de tarefas como uma unidade. Podemos tomar essas tarefas sob
diversas configurações e determinar seu impacto no consumo de energia em função de
alguns parâmetros como, numero de processos em execução por tarefa, tamanho dos
dados a serem processados e/ou transmitidos, além é claro da própria configuração do
hardware. Outra forma é o escalonamento da carga de trabalho, modelando a carga
como uma entrada e tomando como critério de escolha o custo de operação através dos
servidores, utilizando uma abordagem que relaciona princípios de empilhamento e o
relacionamento entre taxa de chegada de pacotes e taxa de tempo de serviço (Peoples et.
al., 2013). Esse escalonamento também pode ser feito tomando como abordagem um
algoritmo para gerenciar os recursos de rede, de forma a alocar a carga de trabalho em
função da capacidade de processamento do servidor, selecionando aquele que estiver
apto a tratar a carga alocada (Peoples et. al., 2012).
2.2. Virtualização e migração em tempo real
Uma das técnicas mais utilizadas em nuvem é a virtualização, simulação de
recursos de forma virtual a partir de um hardware, com migração em tempo real. A
virtualização reduz o custo de operação de hardware ao simular diversos sistemas
paralelamente em um único hardware. A migração em tempo real, é a transferência de
um recurso virtual alocado em um hardware físico para outro de forma transparente. A
alocação de máquinas virtuais pode ser implementada utilizando um o algoritmo
proposto por Lago; Madeira e Bittencourt, (2011) que faz essa distribuição mediante
variação dinâmica de voltagem/frequência, e resfriamento ativo, além de outras
características como, desligamento de máquinas subutilizadas e migração de cargas de
trabalho. Essa migração pode ser realizada de forma automatizada utilizando dados
preprocessados. É possível ainda unir essas duas abordagens e combinar a alocação e a
migração das máquinas virtuais, utilizando um algoritmo que permita realização da
alocação e as possíveis migrações de forma otimizada (Ghribi; Hadji e Zeghlache,
2013). Essa alocação e migração condicionada tem um custo, para Strunk (2012), esse
custo pode ser classificado por alguns fatores; performance de migração, que é o tempo
total para realizar a migração e o tempo fora de operação, sobrecarga de energia e perda
de performance na máquina virtual em função do tempo de processamento e vazão.

3. Algoritmo para Redução de Energia Mediante Alocação de Tarefas
Panda e Jana (2014) propõem um algoritmo para aproveitar os recursos ociosos de
forma eficiente. Uma das questões abordadas no trabalho é o fato de que os recursos
embora ociosos, possuem um alto gasto energético. O objetivo dos autores é
desenvolver um algoritmo para utilizar os recursos ociosos de forma a minimizar o
consumo de energia. O algoritmo proposto, ESTC (do inglês Energy Saving Task
Consolidation) possui duas fases: na primeira fase o algoritmo visa diminuir o consumo
de energia através da utilização de recursos ociosos em uma máquina virtual, nesse caso
uma tarefa pendente poderá ser alocada; caso a máquina virtual não possua recursos
ociosos suficientes para alocar a tarefa, a mesma é alocada em uma máquina virtual com
menor gasto energético. Segundo os autores, alguns algoritmos se propõem a resolver o
problema da economia de energia porém alguns não levam em conta o tempo ocioso da
cpu, como é o caso do ETC (do inglês Energy-Aware Task Consolidation); outros
algoritmos citados pelos autores não consideram o consumo de energia dos recursos
disponíveis.
Panda e Jana (2014) puderam concluir uma melhora na eficiência do ESTC em
relação aos algoritmos comparados, pois além de levar em conta o gasto energético dos
recursos ociosos, o algoritmo ESTC visa utilizar os recursos computacionais de forma a
não comprometer o desempenho do agendamento de tarefas. Como resultado de testes
experimentais, os autores mostraram que o ESTC reduz em 10% o consumo de energia
superando assim o ETC com relação às métricas de consumo de energia e número de
tarefas concluídas.
Os autores realizaram experimentos para validar o algoritmo proposto. Eles
usaram um conjunto de dados gerados aleatoriamente por uma função do MATLAB.
Foram geradas cinco instancias com tamanho de 100, 200, 300, 400, e 500, essas
instancias são formadas por tarefas prontas para serem alocadas.

4. Um algoritmo para escalonamento de máquinas Virtuais
Li et al. (2009) em seu trabalho apresentam a problemática de utilizar o máximo da
capacidade computacional com o menor gasto energético. Os autores citam algumas
abordagens que se propõem a resolver o problema, e suas desvantagens. Algumas dessas
abordagens focam na distribuição da carga de trabalho sem levar em consideração
questões de economia de energia, por outro lado alguns estudos apresentam técnicas
aplicáveis em computadores pessoais, mas que seriam inviáveis em grandes data
centers, e por último existe a questão das cargas de trabalho de cada aplicação que
podem demandar mais ou menos recursos computacionais.
Uma situação possível que os autores querem tratar pode ser vista na Figura 2.
Neste cenário uma carga de trabalho é recebida e é alocada, entretanto na primeira
situação é criada uma nova máquina virtual, deixando alguns recursos ociosos. Um
cenário ideal seria o segundo, nesse caso uma carga de trabalho em execução é migrada
para outra máquina virtual e a nova carga é alocada minimizando o desperdício de
recursos.
Para responder às questões relatadas os autores propõem uma abordagem para
apoiar a alocação dinâmica de máquinas virtuais e a migração em tempo de execução, o
EnaCloud. Para tanto os autores utilizam os conceitos de máquinas virtuais para
encapsular a alocação dinâmica e a migração, além disso é proposto um algoritmo
heurístico que fará o papel de controle nessa abordagem.

Figura 1 - Exemplo de alocação de carga de trabalho

Li et al. (2009) definem a infraestrutura de uma nuvem como um conjunto de
nós interligados que podem: nós de armazenamento e de computação. Os autores
propõem a seguinte abordagem para modelar o sistema: os recursos computacionais são
caracterizados pelos nós, existe também, o conceito de carga de trabalho. Para um
conjunto de nós e outro conjunto de cargas de trabalho os autores definiram três tipos de
eventos que podem ser disparados, sendo eles: a chegada da carga de trabalho, a saída
da carga e o redimensionamento da carga de trabalho. Para cada evento disparado, o
algoritmo heurístico gera uma rotina especial para melhorar a eficiência energética.
A arquitetura do EnaCloud consiste em um nó principal que contém o
gerenciador de concentração e o agendador de tarefas. O agendador de tarefas recebe
uma carga de trabalho e passa ao gerenciador de concentração. Este, por sua vez, analisa
as cargas de trabalho e repassar ao agendador de tarefas uma série de rotinas de inserção
e migração. Ao receber o esquema de rotinas o agendador de tarefas o decompõe em
conjuntos de comandos e envia para o controlador de cada máquina virtual. Dentro de
cada máquina virtual o controlador recebe os comandos e chama a interface de
gerenciamento do hipervisor para executá-los. O Gerenciador de provisão de recursos
aloca recursos dinamicamente para cada carga de trabalho levando em conta os
relatórios de desempenho providos pelo monitor de performance.
Li et al. (2009) implementaram o modelo proposto e obtiveram êxito em prover
a alocação e migração dinâmica de cargas de trabalho em máquinas virtuais na nuvem.
Foram feitos testes e comparados os resultados do algoritmo usado pelos autores em
relação ao FirstFit e ao BestFit, utilizando três métricas: (1) número de nós ativos, (2)
consumo de energia e (3) utilização de recursos. Dessa forma esse trabalho fornece a
base para controlar os custos com o gasto energético de forma dinâmica.

Figura 2 – Consumo de enerrgia

Figura 3 - Utilização de recursos

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste artigo apresentamos os conceitos de computação em nuvem, green computing, as
motivações e os desafios no consumo de energia da área. Abordamos algumas técnicas
para implementar um consumo de energia eficiente considerando as tarefas e as
máquinas virtuais. Detalhamos dois trabalhos escolhidos que propõem algoritmos para
tratar os conceitos mencionados. Identificamos que na literatura existem várias soluções
viáveis para tratar desse tema, e cada uma deve ser analisada cuidadosamente para que
seja selecionada a que melhor atende a cada situação.
Como trabalhos futuros esse tema pode ser expandido para apresentar um
catálogo de soluções para contextos específicos e genéricos. Poderá contemplar também
os aspectos físicos da nuvem, levando em conta a infraestrutura e a possibilidade de
heterogeneidade dela.
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Abstract. This research aims to analyze recently published articles addressing
the opportunistic cloud computing. From the evaluation of five articles on opportunistic cloud with SLA, it was identified the benefits and harms of the papers
presented to guide any interested party wishing to migrate to the cloud and do
not know which service to use.
Resumo. Esta pesquisa tem como objetivo analisar artigos publicados recentemente que abordam a computação em nuvem oportunı́stica. A partir da
avaliação de cinco artigos sobre nuvem oportunı́stica com SLA, foi identificado
os benefı́cios e malefı́cios dos trabalhos apresentados para orientar qualquer
interessado que deseje migrar para nuvem e não sabe qual serviço utilizar.

1. Introdução
A computação em nuvem é uma ferramenta nova, porém já possui um grande número de
adeptos, pois ela oferece uma maior comodidade em relação a instalação e a manutenção
de grandes estruturas computacionais. A terceirização de estrutura para armazenamento
de dados, execução de processos ou software facilita o desenvolvimento de empresas
que precisam de uma infraestrutura mais robusta, com uma maior capacidade de CPU,
memórias e etc, porém não possuem ou não querem terem grandes gastos financeiros
com adquirição de materiais ou manutenção de serviços.
A computação oportunı́stica possibilita um maior aproveitamento dos recursos
computacionais que as empresas já possuem, pois ela utiliza os recursos ociosos das
máquinas dando a impressão de que os processos estão sendo executados ao mesmo
tempo, diminuindo assim o tempo de espera e de resposta. Assim, a computação oportunı́stica é importante, pois com ela os recursos computacionais são aproveitados ao
máximo.
Para que haja uma garantia de serviço satisfatório para o cliente e que ao mesmo
tempo possibilite ao provedor de serviço o gerenciamento dos serviços prestados, de
acordo com as necessidades do cliente.Torna-se fundamental que exista uma acordo estabelecido entre cliente e servidor, o SLA (Service Level Agreement). Assim, o cliente
saberá quais serviços podem ser usados e o provedor administrará melhor os serviços
prestados , garantindo assim ao cliente uma maior confiabilidade no serviço.
Este trabalho, traz o resumo de alguns artigos que possuem como principais assuntos os três conceitos apresentados acima: nuvem, computação oportunı́stica e SLA. Portanto, facilitar ao estudante ou ao investigador uma melhor possibilidade de investigação
sobre o assunto.

2. Análise
A computação oportunı́stica tem como principal aliado a utilização de máquinas com
tempo ocioso, utilizando a tecnologia de virtualização para ampliar o seu poder computacional. A virtualização de máquinas oferece um melhor aproveitamento do processador, pois uma única máquina (hardware) pode funcionar como se estivesse executando
várias máquinas. Isso acontece graças a um software conhecido como Hypervisor que
cria a ilusão de várias máquinas funcionarem ao mesmo tempo em um único hardware
[Shin and Akkan 2010].
Segundo alguns autores, nuvem oportunı́stica consiste em utilizar quando houver oportunidade, as capacidades computacionais que estejam sendo desperdiçadas
[Osorio et al. 2012] [Conti et al. 2010].
O service level agreement (SLA), ou seja, o o nı́vel de acordo de serviço é a
obrigação contratual entre o cliente e seu provedor[Hurwitz et al. 2009]. O acordo, teoricamente, lhe dá alguma garantia de que o provedor atenderá a certos nı́veis de serviço.
Os acordos assinados podem ser negociados, mas os ”SLAs”tı́picos são em relação ao:
•
•
•
•

Tempo de resposta
Disponibilidade
Objetivo global de tempo de atividade
Concordância sobre horários e procedimentos em caso de queda do serviço
A seguir serão discutidos alguns artigos sobre computação oportunı́stica e SLA.

Tendo como base de investigação alguns artigos cientı́ficos publicados, como:
”Uso Oportunı́stico de Recursos Computacionais em Nuvens Privadas”[Araújo 2016];
”Optimizing Resource Utilization in Private Clouds with an Opportunistic Approach”[Barros et al. 2013]; ”Trust Management System for Opportunistic Cloud Services”[Kuada 2013]; ”UnaCloud: Opportunistic Cloud Computing Infrastructure as a
Service”[Rosales et al. 2011]; ”Perspectives of UnaCloud: An Opportunistic Cloud Computing Solution For Facilitating Research” [Osorio et al. 2012].
O artigo ”Uso Oportunı́stico de Recursos Computacionais em Nuvens Privadas”traz uma proposta de integrar o uso oportunı́stico de máquinas com recursos ociosos a uma nuvem privada oportunı́stica [Araújo 2016]. Objetivando um melhor aproveitamento de recursos de infraestrutura presentes nas instituições públicas ou privadas
(principalmente nas universidades) e, ao mesmo tempo, aumentar as possibilidades de
criação de máquinas virtuais, visando pouco ou nenhum investimento financeiro para o
desenvolvimento de tarefas computacionais ou de pesquisa.
Para isso o desenvolvedor diferencia-se da tecnologia Unacloud com código
aberto, pois utilizou-se do shell script, python, hypervisor KVM para virtualização, e a
ferramenta openNebula que permite o gerenciamento da nuvem. O artigo mostra passo a
passo como foi elaborado todo o processo de integração.O desenvolvedor também apresentou uma análise de comparação utilizando dois cenários para o desenvolvimento: nuvem privada e nuvem oportunı́stica.
O caso de estudo utilizou máquinas fı́sicas com as mesmas configurações do processador, do espaço de memória RAM e de espaço no HD, baseando-se na verificação do

total de tempo gasto utilizado pela máquina fı́sica 4(MF4) na sua inicialização, sendo realizados 30 experimentos dando um total de 95% de confiabilidade. Assim, como mostra
o gráfico utilizado pelo autor para representar o comportamento das máquinas ligadas à
nuvem oportunista e das que utilizam apenas a nuvem privada.

Figura 1. Comparação entre o tempo de execução na nuvem com máquinas dedicadas e nuvem oportunı́stica [Araújo 2016]

Esse artigo é uma excelente fonte de pesquisa para as pequenas e médias empresas que já possuem uma nuvem privada, porém desejam otimizar seus aparelhos sem
prejudicar a execução de processamento das máquinas fı́sicas. Contudo, como não existe
comercialização desse serviço, também não existe nenhum SLA, assim fica sugerido a
criação de um SLA para que o serviço seja comercializado ou distribuı́do com um maior
nı́vel de confiabilidade aos seus usuários.
O segundo artigo ”Optimizing Resource Utilization in Private Clouds with an Opportunistic Approach”[Barros et al. 2013] trata da implantação de uma IaaS(Infraescture
as a service) privada, que utiliza como tecnologia a ferramenta Eucalyptus (pois possui
uma melhor integração com Amazon) e QEMU.
O desenvolvedor também utiliza dois cenários: uma máquina desktop e uma
máquina ligada a uma nuvem privada com o controlador Eucalyptus. Essa ferramenta
não possui apenas o controlador de nuvem, mas também o controlador cluster e o controlador de armazenamento (pode ser observado na Figura 2).
O artigo explica todo o processo que será utilizado, porém não é implementado
e não se pode fazer uma verificação real. Como sugestão, o artigo poderia ter apresentado uma implementação para fazer uma verificação do que seria mais viável utilizar:
uma nuvem oportunı́stica privada usando o gerenciador Eucalyptus ou apenas um nuvem
privada.

Figura 2. Arquitetura de uma nuvem opotunı́stica [Barros et al. 2013]

Segundo o artigo Conceptual SLA framework for cloud computing
[Alhamad et al. 2010], a sintaxe do SLA é composta por Contrato de Serviços
Web (WS-Acordo) e Web Service Level Agreement Language and framework (WSLA).
O WS-Acordo é divido em três seções: nome, contexto e termos. Já o WSLA é dividido
em duas partes. A primeira parte trata das informações sobre os consumidores de serviço,
os provedores de serviço e os agentes de serviço. A segunda traz parâmetros que serão
mensuráveis.
O artigo também traz uma nova proposta de SLA, já que segundo o autor, o
modelo atual possui uma desvantagem: não oferecer uma negociação dinâmica. O autor traz como proposta a especificação de SLA para os quatro tipos de serviço nuvem:
IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a serviceWeb Service Level Agreement Language and framework), SaaS (Software as a service), DBaas (Data Base as a
Service ). Contudo, o artigo não traz nenhuma proposta para nuvem oportunı́stica, apenas
para nuvem em geral.
No artigo ”Trust Management System for Opportunistic Cloud Services”[Kuada 2013], o desenvolvedor já vem trabalhando há 3 anos com nuvem oportunı́stica e por isso oferece um modelo de confiança servidor e provedor. Assim o desenvolvedor aborda assuntos como nuvem oportunı́stica e o SLA da mesma, baseando-se
em cálculos que possam comprovar e oferecer uma análise da confiabilidade dos serviços.
”Perspectives of UnaCloud: An Opportunistic Cloud Computing Solution For
Facilitating Research”[Osorio et al. 2012] Traz como proposta a utilização da tecnologia UnaCloud, que usa dos recursos oportunı́sticos para melhorar o desempenho das
máquinas, usando também a ideia do melhor esforço.
O artigo mostra sem detalhes, uma implementação feita em uma universidade
utilizando a tecnologia Unacloud. Segundo o mesmo, essa tecnologia apesar de não oferecer qualquer tipo de garantia qualidade ou nı́vel de serviços, ela proporciona alguns benefı́cios com relação ao poder de computação. No artigo há alguns conceitos interessantes
sobre SLA para Unacloud oportunı́stica são apresentados. Contudo, poderia ter utilizado
gráficos, ou detalhado os experimentos com UnaCloud feitos na Universidade. Assim
com fez o autor do artigo ”UnaCloud: Opportunistic Cloud Computing Infrastructure
as a Service”[Rosales et al. 2011] que explicou de forma detalhada todo o processo, tra-

zendo gráficos, tabelas, explicações de como foram realizados os procedimentos e análise
dos testes feitos.

3. Conclusão
Portanto, concluı́mos este artigo, verificando que ambos os artigos mencionados trazem
informações para o desenvolvimento de nuvem oportunı́stica, utilizando-se recursos que
são oferecidos. Algumas tecnologias explicadas nos artigos trazem de maneira bem estruturada a SLA entre cliente e provedor, é o caso do artigo: Trust Management System for
Opportunistic Cloud Services, abordando não apenas SLA de nuvem como também SLA
de nuvem oportunı́stica. [Kuada 2013]. Os outros, apesar de apresentarem uma estrutura
eficaz, ainda não possuem uma integração com SLA.
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Abstract. This paper presents the main spam detection and prevention
techniques. It also presents the characteristics of a spam, as well as the harms
that are caused by spam.
Resumo. Este artigo apresenta as principais técnicas de detecção e prevenção
de spams. Apresenta também as características de um spam, bem como os
malefícios que são causados por spams.

1. Introdução
Um dos serviços mais utilizados da Internet tem sido o e-mail. Por ser um dos serviços
mais antigos e utilizados, o e-mail é alvo de uma das piores práticas
 da Internet, o spam,
que ficou famoso ao ser considerado um grande problema para usuários de e-mail
[OLIVO; SANTIN; OLIVEIRA, 2015]. O spam se assemelha a cartas de correntes para
obtenção de dinheiro fácil encontradas nas caixas de correio, panfletos distribuídos nas
ruas e as ligações telefônicas de empresas oferecendo seus produtos [CERT.BR, 2012].
O envio em larga escala de propagandas e outros conteúdos indesejados, pode
não custar muito para quem envia, entretanto tem grandes danos tanto para
administradores como para outros usuários da rede. A perda de mensagens importantes,
o gasto desnecessário de tempo, impacto na taxa de utilização dos enlaces de rede, a má
utilização dos servidores e o investimento extra em recursos são algumas das formas
como as pessoas e organizações podem ser afetadas pelo envio de spam [CERT.BR,
2012]





Com todos os malefícios que os spams geram, surge uma busca por
contramedidas, como o uso de sistemas anti-spam. Diversas técnicas e sistemas
anti-spam vêm sendo estudados a fim de minimizar

a disseminação de spams, contudo
não há uma técnica que possa erradicar a disseminação, visto que os spammers
(remetentes de spam) estão sempre em busca de descobrir novas maneiras para passar
por filtros anti-spam. Isto motiva a pesquisa contínua sobre melhores formas de
detecção de spams [TAVEIRA et al., 2006]. Para os administradores de rede, torna-se
fundamental escolher qual a melhor forma
 de prevenção e detecção de spams, uma vez
que detectados, as medidas cabíveis podem ser tomadas. Com isso o objetivo deste
trabalho é apresentar formas

de detecção e prevenção de spams.
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2. Spam

Spam é um termo utilizado para se referir aos e-mails que não foram solicitados e
geralmente são enviados para um grande número de pessoas [CERT.BR, 2012].
De acordo com a organização brasileira AntiSpam.br (2016), desde o
aparecimento do primeiro spam, em 1994, a prática do envio de e-mails não solicitados
tem sido aplicada com diversos objetivos, utilizando diferentes meios de propagação na
rede. Alguns dos tipos de spams encontrados até o momento são: Correntes, Boatos e
Lendas Urbanas, Propagandas, Pornografia, Códigos Maliciosos.

3. Técnicas de detecção de spams

A principal contramedida contra spams é a adoção de sistemas anti-spams, que são
compostos por técnicas e procedimentos que atuam na prevenção e coibição de spams
[TAVEIRA et al., 2006]. As subseções a seguir apresentam as principais técnicas de
detecção encontradas na literatura.



3.1. Listas Brancas e Listas Negras
O uso de listas de bons (listas brancas) e maus (listas negras) remetentes é o exemplo
mais comum de regra para bloqueio de spam. Essa técnica consiste em aceitar ou
rejeitar todo e-mail, domínio ou endereço IP contido nessas listas, ou seja, tudo que
estiver na listra branca será aceito e tudo que estiver na lista negra será rejeitado.
Um exemplo de como as listas funcionam é mostrado na Figura 1, na qual o
e-mail que não é spam é enviado por um remetente que consta na lista branca do Mail
Transfer Agent (MTA) 1 de destino, e é entregue diretamente ao Mail User Agent
(MUA)2 do usuário. A entrega direta sem qualquer tipo de processamento apresenta
uma vantagem no que diz respeito ao custo computacional, porém pode apresentar
riscos de segurança, visto que a fonte de origem que é confiável pode estar
comprometida por algum vírus, por exemplo. Na Figura 1 a mensagem que é recebida
por um dos endereços que constam na lista negra não é repassada para o MUA [OLIVO;
SANTIN; OLIVEIRA, 2015].

1
2

Servidor responsável pelo envio e recebimento dos e-mails.
Software cliente de serviço de e-mail.
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Figura 1. Funcionamento de listas brancas e listas negras - Fonte: Olivo, Santin e Oliveira
(2015) - Adaptada pela autora.

A utilização dessa técnica é bastante precisa e seletiva e as listas precisam se
manter sempre atualizadas, porém elas perdem a eficácia quando os spammers mudam
frequentemente de endereço de e-mail [FABRE, 2005].
3.2. Palavras-Chave
Essa técnica consiste em bloquear e-mails que contenham determinadas palavras no
corpo da mensagem. Essas palavras são armazenadas em uma lista, e podem utilizar
expressões regulares para identificar algumas variações de strings de caracteres, como a
palavra viagra, por exemplo, que pode ter a seguinte representação:
“V[i1][A4@]GR[A4@]”. Entre colchetes estão os caracteres que podem ocorrer em
determinada posição da string [OLIVO; SANTIN; OLIVEIRA, 2015]. Essa técnica
deve ser utilizada com cautela, visto que ela não considera o contexto da mensagem e
não calcula nenhum tipo de probabilidade, a inserção de palavras-chave na lista de
palavras pode acabar bloqueando mensagens legítimas.
3.3. Filtragem Baseada em Conteúdo
Diferentemente das outras técnicas, em que um conjunto de dados é pré-determinado
como possíveis motivos para sinalização de spam, esta tećnica pode utilizar a
descoberta automática de padrões de dados para a classificação de uma mensagem como
spam [OLIVO; SANTIN; OLIVEIRA, 2015]. Filtragens baseadas em conteúdo são
fundamentadas em suposições e leem o texto a fim de descobrir características distintas
para a classificação de uma mensagem como spam. Pode analisar tanto o cabeçalho
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como o assunto ou o conteúdo da mensagem em si para determinar se a mesma é ou não
spam [PASWAN; BALA; AGHILA, 2012].

4. Lidando com Spams
As subseções a seguir mostram como pode ser feita a identificação, prevenção, como
realizar boas práticas e algumas dicas de como evitar spams.
4.1. Como Identificar
Conhecer as principais características dos spams possibilita aos usuários não serem
pegos de surpresa e facilita a detecção na caixa postal.
Quando um cabeçalho de e-mail aparece incompleto, sem o remetente ou o
destinatário, aparecendo como apelidos ou nomes genéricos como por exemplo:
migo@, suporte@, podem representar um spam. Outra forma de identificar um spam é
pelo campo assunto, quando esse campo é suspeito apresentando textos atraentes,
deve-se tomar cuidado ao abrir a mensagem acreditando que é uma informação
importante. Existem spams que tentam justificar o abuso, alegando que é possível sair
da lista de divulgação, "clicando" no endereço anexo ao e-mail, porém o usuário nunca
se cadastrou naquela lista de e-mails, e clicar nesse link enviado não é aconselhável.
Mensagens de e-mail que alegam que serão enviadas uma única vez também são fortes
indicadores de spam. Textos pedindo ajuda financeira, falando sobre novas regras e
regulamentações, pedindo para que sejam enviados para todos que ama, são comumente
spams.
4.2. Como Prevenir
Para se prevenir é importante preservar as informações pessoais como endereços de
e-mail, dados pessoais e, principalmente, cadastrais de bancos, cartões de crédito e
senhas. Ter se possível e-mails separados para assuntos pessoais, profissionais, para as
compras e cadastros on-line. Não clicar em qualquer link enquanto navega na internet,
pois ao clicar, seu e-mail pode estar sendo adicionado a uma lista utilizada pelos
spammers. Ler sempre com atenção os formulários e cadastros online, evitando
preencher ou concordar, com as opções para recebimento de e-mails de divulgação do
site e de seus parceiros.
4.3. Boas Práticas e Dicas
Muitos usuários, sem perceber, acabam repassando spams. Procurar informações a
respeito dos diversos e-mails que receber, refletir se o conteúdo será útil ou de interesse
do grupo para o qual pretende remetê-lo, respeitar as solicitações de descadastramento
de suas listas, são exemplos de boas práticas para não enviar spams.
Preservar a privacidade sendo criterioso ao informar seus endereços de e-mail
em cadastros é uma boa dica para fugir de spams, manter-se informado conhecendo os
tipos de spam ajuda a reconhecer e-mails suspeitos que não são detectados pelos
softwares anti-spam.
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5. Conclusão
Cada vez mais contramedidas vem sendo estudadas para lidar com spams, visto que eles
geram muitos malefícios e os spammers estão sempre se atualizando de novas maneiras
para enviar spams. Este trabalho apresentou as características de um spam, bem como
os malefícios causados por spams. Apresentou também as principais técnicas de
detecção, como identificar e previnir-se de spams.

6. Trabalhos Futuros
Como trabalho futuro pretendemos comparar as técnicas de detecção de spams, para
obter qual técnica tem uma maior detecção. Com isso esperamos conseguir saber qual
técnica de detecção tem uma maior abrangência em um mesmo cenário de rede.
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Abstract. The path capacity estimation on the Internet can be fundamental to
the improvement and development of mechanisms that help to improve the
functioning and quality of services and applications. This article presents
different techniques and metrics for capacity estimation proposed in the
literature.
Resumo. A estimação de capacidade de um caminho na Internet pode ser
fundamental para o aprimoramento e desenvolvimento de mecanismos que
ajudem a melhorar o funcionamento e a qualidade de serviços e de
aplicações. Este artigo apresenta diferentes técnicas e métricas para
estimação de capacidade propostas na literatura.

1. Introdução
Em redes como a Internet, composta por várias redes que fornam um ambiente bastante
heterogêneo, é perceptível o grande aumento da utilização de serviços, como a
transmissão de todos os tipos de dados, e isso tem contribuído para o aumento da
demanda por recursos como maiores taxas de transmissão e requisitos específicos de
tempo de resposta. Os diversos serviços atualmente disponíveis na Internet estão a todo
momento disputando banda uns com os outros, contribuindo para que o tráfego na rede
aumente, podendo gerar atrasos nas respostas e perdas de dados [AUGUSTO, 2002].
Ter conhecimento das características de desempenho dos caminhos por onde ocorre o
tráfego dos dados pode ser fundamental para o aprimoramento e desenvolvimento de
mecanismos que ajudem a melhorar o funcionamento e a qualidade desses serviços e de
aplicações distribuídas [OLIVEIRA et al., 2008].
Estimação de capacidade de um caminho é uma forma de se obter conhecimento
das características de uma rede e tem recebido uma atenção considerável no decorrer
dos anos por causa de sua utilidade nas diversas aplicações de rede. A estimativa da
taxa de transmissão disponível é um componente muito importante para ferramentas de
gerenciamento de redes e plataformas que monitoram grandes sistemas em rede, dado
que fornecem informações sobre a real utilização dos seus recursos. Os protocolos da
camada de transporte também podem utilizar a estimação de capacidade para modificar
a taxa de transmissão de acordo com a quantidade de banda disponível para utilização,
assim utilizando os recursos de forma eficiente e evitando possíveis congestionamentos
na rede. Redes sobrepostas,

como sistemas peer-to-peer, podem utilizar estimação de
capacidade para ajudar na escolha da melhor topologia. Além disso, estimar a
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capacidade disponível em um caminho pode fornecer informações importantes para a
detecção de falhas e ataques maliciosos [GUERRERO; LABRADOR, 2010].
O presente trabalho apresenta as diferentes técnicas para estimação de
capacidade que foram desenvolvidas no decorrer dos anos. Além de técnicas, apresenta
também métricas que podem ser utilizadas para estimação de capacidade de um
caminho de rede.

2. Estimação de Capacidade
Estimação de capacidade ou estimação de banda passante, como Ziviani e Duarte
[2005] referem em seu trabalho, indica o volume de dados máximo que um enlace ou
caminho de uma rede pode transmitir em um determinado instante de tempo. A banda
passante disponível influencia diretamente no desempenho de diversas aplicações que
fazem uso da rede. Exemplos de casos em que uma estimação de capacidade bem feita
contribui significativamente

são a distribuição de arquivos em sistemas peer-to-peer e a
otimização de desempenho fim-a-fim em nível de transporte [ZIVIANI; DUARTE,
2005]. Os sistemas peer-to-peer podem utilizar estimativa de capacidade para ajudar na
escolha da melhor topologia. Os protocolos da camada de trasporte, por sua vez, são
capazes de otimizar o desempenho fim-a-fim através da estimativa de capacidade, visto
que podem usá-la para modificar a taxa de transmissão de acordo com a quantidade de
banda disponível, assim lidando com os recursos de forma eficiente, evitando possíveis
congestionamentos na rede [GUERRERO; LABRADOR, 2010].

3. Técnicas de Estimação de Capacidade de Caminho



Esta seção apresenta as diferentes técnicas propostas na literatura para estimação de
capacidade.
A técnica One-packet (Um pacote) tem a finalidade de medir a capacidade de
todos os enlaces presentes no caminho de rede medido. Consiste em enviar diversos
pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de Mensagens de
Controle da Internet) com tamanhos diversificados e fazer medições individuais para
cada enlace. Para fazer a medição dos enlaces um por um, utiliza-se o campo TTL
 (Time to Live, Tempo de Vida) do cabeçalho IP (Intenet Protocol, Protocolo de
Internet). Para cada pacote transmitido pela rede, é medido o tempo até o remetente
receber uma resposta de erro ICMP e é realizado um cálculo da capacidade e da latência
através de análise estatística [AUGUSTO; MURTA, 2003].



A técnica Multi-Packet (Múltiplos pacotes) é baseada na One-packet, porém, em
vez de ser enviado um pacote por vez, são enviados vários pacotes [AUGUSTO;
MURTA, 2003]. Ela mede o atraso de todos os pacotes existentes em um fluxo de dados
e também leva em consideração os tempos de enfileiramento deles durante a
transmissão [AUGUSTO, 2002].
A técnica Packet-pairs (Pares de pacotes) faz estimação de capacidade baseada
na taxa de transmissão do enlace que possui menor capacidade. Essa técnica é baseada
em uma técnica de dispersão de pacotes que faz estimação de capacidade de contenção
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de um caminho. A capacidade de contenção é igual à menor capacidade de transmissão
entre os enlaces presentes na rede [SILVA; JÚNIOR, 2008].

Figura 1. Comportamento de um par de pacotes ao passar por um enlace de
menor capacidade.
Como na Figura 1, a técnica de pares de pacotes envia um par de pacotes com o
mesmo tamanho e com intervalo de saída entre eles próximo de zero. Quando o par de
pacotes passa por um enlace que possui menor taxa de transmissão, é gerada uma
dispersão dos pacotes equivalente ao tempo que o par levou para ser transmitido no
enlace de menor capacidade [SILVA; JÚNIOR, 2008].
A capacidade de transmissão do caminho é calculada com base no comprimento
e na dispersão dos pacotes. Sendo L o comprimento e D a dispersão dos pacotes, a
capacidade de transmissão C do caminho é calculada por: C = L/D [SILVA; JÚNIOR,
2008].
A técnica Packet-train (Trem de pacotes) é baseada na técnica Packet-pairs,
porém ela não envia um par de pacotes, envia N > 2 pacotes com o mesmo tamanho L e
com intervalo de saída entre eles próximo de zero, como ilustrado na Figura 2. Na
figura podemos perceber que, quando o trem de pacotes passa por um enlace de menor
capacidade, é gerada uma dispersão entre os pacotes do trem e a dispersão total do trem
se dá pelo intervalo de tempo de chegada entre o último bit do primeiro pacote e o
último bit do último pacote do trem [SILVA, 2008].
Dessa forma, a capacidade de transmissão do caminho é calculada com base no
comprimento e na dispersão média dos pacotes do trem. Sendo L o comprimento e Dm
a dispersão média dos pacotes, a capacidade de transmissão do caminho é calculada por:
C = L/Dm [SILVA, 2008].
A técnica Packet-train apresenta vantagens com relação a Packet-pairs, como
ser mais robusta e diminuir erros quando a medição passa por enfileiramento de
pacotes, no caso de um pacote passar mais do que o tempo mínimo na fila do roteador
[SILVA, 2008].
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Figura 2. Comportamento de um trem de pacotes ao passar por um enlace
de menor capacidade.

4. Métricas de Comparação
Podemos definir várias métricas para medição em redes de computadores, algumas
delas são: taxa de transmissão disponível e utilização, atraso, variação do atraso e perda
de pacotes [AUGUSTO, 2002].
Taxa de transmissão é o índice máximo que uma conexão pode atingir durante
uma transmissão. A taxa de transmissão disponível para uso está intimamente
relacionada à existência de outros aparelhos conectados à rede e a sua capacidade
disponível [SANTOS, 2015]. Utilização é uma porcentagem e equivale à razão entre a
taxa que está sendo utilizada e a capacidade total de transmissão [AUGUSTO;
MURTA, 2003].
Atraso é o tempo entre a saída do pacote do nó de origem até a chegada ao nó de
destino [SANTOS, 2015]. Kurose e Ross [2010] afirmam que há diversos tipos de
atraso e os mais importantes deles são: atraso de processamento, atraso de fila, atraso de
transmissão e atraso de propagação, que juntos formam o atraso nodal total.
● O atraso de processamento é tempo utilizado para averiguar o cabeçalho do
pacote e determinar o seu caminho, que pode incluir o tempo necessário para
verificar erros em bits no pacote que possam ter ocorrido durante a transmissão;
● O atraso de fila é o tempo que o pacote pode esperar na fila para ser transmitido,
que vai depender da quantidade de pacotes que estejam na frente aguardando
pela transmissão. Se a fila estiver vazia, com certeza, o atraso de fila do pacote
será igual a zero. Em contrapartida, se houver muito tráfego na rede e um grande
número de pacotes aguardando por transmissão, o atraso de fila será longo;
● O atraso de transmissão, que pode ser denominado atraso de serialização, é a
quantidade de tempo necessária para que todos os bits do pacote sejam
transmitidos para o enlace;
● O atraso de propagação é o tempo utilizado para propagar um bit desde o início
do enlace até o nó seguinte, que vai depender do meio físico ao qual os dados
estão sendo transmitidos. O atraso de propagação é a distância entre dois
roteadores dividida pela velocidade de propagação do enlace.
Variação do atraso (jitter) é uma métrica proveniente do atraso e diz respeito à
diferença entre os atrasos na transmissão dos pacotes. Por exemplo, um pacote chega ao
destino com atraso de 7,0 ms e o seguinte chega com atraso de 7,5 ms, logo a variação
do atraso corresponderá a 0,5 ms. Esse é um tipo de métrica muito importante para a
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transmissão de informações em tempo real, como uma vídeo conferência, que precisa
que os dados sejam transmitidos com pouca variação no atraso [AUGUSTO, 2002].
Perda de pacotes ocorre porque a capacidade da fila é finita, então se um pacote
encontrar uma fila sem espaço disponível para armazená-lo, esse pacote será descartado
pelo roteador. Uma perda de pacote é vista como um pacote que foi transmitido e nunca
chegou ao seu destino [KUROSE; ROSS, 2010]. Essa métrica é definida como a razão
entre o número de pacotes que foram perdidos e o número total de pacotes que foram
transmitidos [OLIFER; OLIFER, 2008].

5. Conclusão
Com o passar dos anos vêm sendo desenvolvidas técnicas para estimação de
capacidade de caminho. Este trabalhou apresentou as técnicas mais conhecidas e
estudadas nos ultimos tempos, explicando o funcionamento das mesmas. Apresentou
também as métricas que podem ser utilizadas para estimação de capacidade.
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Abstract. This meta-article shows clearly and succinctly the benefits trazi-of by
assistive technology, such as its products, resources, methodologies followedtechnologies, strategies, practices and services. Reveals how the assistive technology enables the visually impaired the development of functional skills, enabling them to have a more independent lifestyle, and promoting social inclusion.
Key words: Assistive Technology, visual impairment, quality of life
Resumo. Este meta-artigo mostra de forma clara e sucinta os benefı́cios trazidos pela Tecnologia Assistiva, tais como seus produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Revela como a Tecnologia Assistiva possibilita aos deficientes visuais o desenvolvimento de habilidades funcionais,
possibilitando-os de terem uma vida mais independente, e promovendo a inclusão social dos mesmos.
Palavras-chaves: tecnologia assistiva, deficiência visual, qualidade de vida.

1. Introdução
Dados do IBGE apontam que no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas portam algum tipo
de deficiência visual. 6 milhões de pessoas possuem grande dificuldade permanente de
enxergar (baixa visão ou visão subnormal) e outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, ainda que usando óculos ou lentes. Segundo a coordenadora de revisão do braille da Fundação Dorina Nowill, Regina Oliveira,
500 mil pessoas no Brasil são consideradas cegos.
O objetivo da Tecnologia Assistiva (TA) é a integração dos deficientes visuais da
forma mais independente e natural possı́vel. Ela promove a melhoria da qualidade de vida
e gerando a inclusão social.
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de caracterı́stica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social. (ATA VII - Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
(CORDE) - Secretaria Especial dos Direitos Humanos - Presidência da
República).

Existem grandes expectativas com relação ao crescimento de recursos a serem
disponibilizados na área da TA no Brasil. Por ser responsável em valorizar e incluir
na sociedade as pessoas portadoras de deficiências, a TA vem se destacando em ações
realizadas pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
Em 2006, foi instituı́do pela portaria no 142 decreto no 5.296/2004 o Comitê de
Ajudas Técnicas. Sua proposta é ao mesmo tempo aperfeiçoar, dar transparência e legitimidade ao desenvolvimento da Tecnologia Assistiva no Brasil. Ajudas Técnicas era
o termo anteriormente utilizado para o que hoje se convencionou designar Tecnologia
Assistiva. Tais informações podem ser conferidas no livro [dos Direitos Humanos 2009].

2. Prestação de serviços
Vem crescendo no Brasil o número de instituições públicas e privadas que prestam
serviços aos deficientes visuais. Entre elas, podemos destacar a LARAMARA, conhecida
também como Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual [lar 1991]. A
associação foi criada pelo casal Mara e Victor Siaulys, no dia 7 de setembro de 1991.
Até o ano de 2010 a Instituição já havia recebido cerca de 8.000 usuários, os quais foram
beneficiados de alguma forma de tratamento. Ela tem como objetivo promover o processo
de aprendizagem e auxiliar no desenvolvimento da pessoa com DV (Deficiência Visual).
Essa Associação tem realizado um grandioso trabalho na vida das pessoas com
DV, tanto na em sua formação de conhecimento, como na geração de empregos. Ela não
possui vinculo algum com nenhuma Instituição religiosa ou com o governo. Sua principal
parceria é com a famı́lia, com a comunidade e com a escola. Há grandes possibilidades da
LARAMARA ser maior empregador de jovens com DV. Por esse motivo ela foi premiada
como Comunidade Solidaria do Governo Brasileiro, nos anos de 1996, 1997 e 1998.

3. Tecnologia Assistiva: Mobilidade Urbana e Inclusão Social
Em 19 de dezembro de 2000, o Governo realizou a promulgação da lei 10.098 [lei 2010].
A lei visa promover uma maior mobilidade urbana nas cidades brasileiras e diminuir
os incidentes causados pelas barreiras. Barreiras são todo tipo de obstáculos nas vias e
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifı́cios e nos meios
de transporte e de comunicação.
A tecnologia tem sido uma aliada no desenvolvimento de métodos que auxiliem
nas tarefas diárias dos deficientes visuais. E é pensando nisso que as cidades brasileiras
vêm adotando ideias inovadoras com a finalidade de integrar socialmente seus habitantes
portadores de necessidades especiais e facilitar a mobilidade dos mesmos.
“Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis.
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possı́veis”.
[RADABAUCH 1993]
Para a simples ação de sair de casa para pegar um ônibus, o DV encontra uma
série de obstáculos. Poderá ter que depender das informações prestadas por terceiros ou
precisará parar os ônibus que passam com finalidade de perguntar sobre seu trajeto.
Para amenizar esse problema, [tec ]uma das soluções encontradas por
pesquisadores em São Carlos, interior de São Paulo, foi o desenvolvimento de um aplica-

tivo de celular. O aplicativo emite um alerta sonoro quando o ônibus que pessoa deseja pegar estiver chegando ao ponto. Para disso, foi necessária a instalação de aparelhos de rastreamento e identificação nos ônibus. Eles são os responsáveis em emitir as informações
necessárias para os usuários, como por exemplo, após selecionado uma linha pelo usuário,
o aplicativo fica de prontidão, e o informa sobre qual o ônibus mais próximo.
Considerada como uma solução viável e eficaz, [tec ]em Belo Horizonte, a tecnologia também já está sendo usada. Para fazer uso do aplicativo, bastar possuir o cartão
BHBUS Benefı́cio Inclusão. Para desenvolver a funcionalidade do aplicativo para pessoas
com deficiência em BH, contou-se com a participação dos representantes do MUDEVI
(Movimento Unificado dos Deficientes Visuais).
Uma outra cidade que adotou a tecnologia para auxiliar os portadores de
deficiência visual foi São Vicente. [tec ]Localizada na baixada santista, no litoral sul de
São Paulo. A aplicação foi desenvolvida por estudante, trazendo diferenciais com relação
à outras já existentes. O aplicativo além de emitir um alerta sonoro para os DV avisando
a chegada do ônibus no local, ele utiliza rastreadores instalados nos pontos de ônibus,
facilitando a localização em tempo real de cada ônibus, possibilitando o cálculo do tempo
que levará para chegar até onde o usuário está.
Na Bahia, [ben ] estudantes criaram uma bengala automática de baixo custo para
cegos. O projeto foi elaborado por um grupo de pesquisa do IFBA. A ferramenta conta
com quatro sensores que alertam o seu usuário da proximidade e localização de um
obstáculo nas imediações.
Os problemas da mobilidade dos DV vão além da necessidade de pegar um ônibus.
A realização da simples atividade de se locomover nas ruas de uma cidade pode ser muito
dificultada quando não se tem a visão dos obstáculos e barreiras presentes no caminho.
Mais uma vez os pesquisadores atuaram na criação de uma ferramenta que auxilia na
acessibilidade. Dessa vez a criação veio de aluno Wallace Ugulino [?]. Ele é estudante
do Departamento de Informática do Centro Técnico Cientı́fico da PUC-Rio.
Para sua tese de doutorado,[alu ] Wallace Ugulino, com orientação do professor
Hugo Fuks, criou óculos para pessoas que sofrem com DV severas. Os óculos trabalham
com a transferência de dados referentes aos locais mapeados, informando ao usuário sobre
os pontos de referências e o reconhecimento dos ambientes cadastrados. As informações
são transmitidas por um alto-falante contido no equipamento. É auxiliado também por
uma luva e um cinto, nos quais emitem vibrações.

4. Tecnologia Assistiva na educação
Segundo dados do Censo Escolar 2008/2009, feito pelo Inep/MEC, no Brasil, cerca de
55 mil alunos possuem algum tipo de deficiência visual. Desse número, 51.311 são os
chamados estudantes com baixa visão e 4.604 são cegos.
Com o avanço da informática, vieram juntos diversas possibilidades para proporcionar os DV uma vida mais independente e inclusiva, inclusive no processo de aprendizagem. [Takahashi 2000] Takahashi (2000, p. 45) afirma que, inclusão social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as tecnologias de informação e
comunicação devem ser utilizadas também para a democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência de polı́ticas e ações de governo e para incentivar a

mobilização dos cidadãos[...]
Algumas medidas estão sendo tomadas para promover a inclusão desses alunos
na comunidade escolar. Uma delas é a utilização de softwares que auxiliam no ensinoaprendizagem, dentre eles podemos citar os três tipos de programas comuns, que são os
leitores de tela, os ampliadores de tela e os digitadores de texto. [tan ]
Os leitores de tela obtêm respostas do computador por meio sonoro. Eles fazem
a leitura de tudo que está sendo mostrado na tela. Por isso sua utilização é ideal para os
cegos totais.
Para os DV com baixa visão, o ideal é utilizar o software de ampliação. Como o
nome já sugere, ele amplia a visualização disponı́vel na tela do computador, podendo ser
ı́cones, textos, além de criar contrastes, facilitando assim, a leitura. Os digitalizadores,
são programas que convertem textos para áudios, ideais para todos os tipos de deficientes
visuais, tanto parcial como total.
Um dos programas que está se tornando comum o seu uso pelos deficientes visuais
é o DOSVOX[tan ]. Ele se comunica com usuário através de comandos de voz, utilizando
como lı́ngua padrão o português. Suas funcionalidades são: ampliação de telas, programas educacionais para crianças portadoras de DV, e programas sonoros para possibilitar
o acesso à internet.

5. Conclusão
Como resultado dessa pesquisa pode-se constatar a importância do uso da Tecnologia
Assistiva no auxı́lio da integração social e no desenvolvimento de atividades motoras
para com os Deficientes Visuais.
Foram apresentadas diversas aplicações e ferramentas como celular, bengala,
óculos, softwares de computador, etc. Vários outros não foram explorados neste trabalho.
A maioria dos projetos foca em uma deficiência ou problema especı́fico. Com tantas funcionalidades, seriam necessários muitos aparelhos ou uma melhor integração entre eles
para realização de tarefas mais complexas.
Um portador de DV quer ir até o supermercado fazer compras e pretende pegar
um ônibus. Ele precisa de uma bengala com sensores para leva-la até o ponto de ônibus.
Um aplicativo no celular para avisar de que ônibus pegar. No supermercado utilizará um
óculo leitor de texto para identificar os produtos das prateleiras.
Mesmo que financeiramente inviável, já existe tecnologia para integrar diversos
serviços e funcionalidades em um sistema integrado. Uma proposta de óculos construı́do
uma câmera inteligente em miniatura, no qual converte a informação visual para a palavra
falada seria. Podendo identificar textos impressos, incluindo jornais, livros, telas de computador, cardápios de restaurantes, etiquetas em produtos de supermercado e placas de
rua, transmitindo-o imediatamente para o usuário através de uma mini alto-falante embutido.
Essa mesma aplicação poderia conter um GPS por comando de voz, que informaria a localização exata do usuário e que também o guiasse por um trajeto desejado, além
da presença de sensores ultrasonicos que identificassem barreiras e obstáculos. Outra funcionalidade seria a de reconhecimento de sinal de trânsito, utilizando a tecnologia desen-

volvida por Fang. em 2003, na China.
Consiste em um sistema de detecção e acompanhamento de sinais de trânsito em
imagens de vı́deo. O problema da ideia acima seria o alto custo do produto final. Então,
para driblar esse problema, seria viável a criação de um Programa Social para beneficiar
as pessoas de baixa renda portadoras de Deficiência Visual. Esse programa distribuiria
de forma justa e fiscalizada, a ferramenta para as pessoas devidamente cadastradas no
Programa, além de fazer um acompanhamento de seu uso, tal como um acompanhamento
psicológico durante a adaptação para preparar emocionalmente os usuários à sua nova
realidade. Assim, aqueles que antes se diziam dependentes de terceiros, poderiam passar a caminhar sozinhos, libertos de qualquer forma de privação social, educacional e
emocional.
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Abstract. This article talks about using a tool for didactic use. It is a forum
focused on the basic math and discrete mathematics where students can interact
with the monitors, teachers or other students. The forum aims to share doubts
and resolution of them between system users so that, in this way, everyone can
help. Here will also be presented in the form of how the forum was developed,
the technologies used and the more motivated students to access the site.
Resumo. Este artigo fala sobre a utilização de uma ferramenta para uso
didático. Se trata de um fórum voltado para as disciplinas de matemática básica
e matemática discreta onde os alunos podem interagir com os monitores, professores ou mesmo outros alunos. O fórum visa o compartilhamento de dúvidas
e resolução das mesmas entre os usuários do sistema, para que, dessa forma, todos possam se ajudar. Aqui também será apresentado a forma de como o fórum
foi desenvolvido, as tecnologias utilizadas e o que mais motivava os alunos a
acessarem o site.

1. Introdução
A frequência de acesso a websites tem se tornado cada vez maior, principalmente no
público jovem. Então por que não juntar o ambiente de estudo ao mundo virtual?
“O ciberespaço é composto por uma diversidade de elementos constitutivos, interfaces que permitem diversos modos de comunicação: um-um,
um-todos e todos-todos em troca simultânea (comunicação sı́ncrona) ou
não (comunicação assı́ncrona) de mensagens. Tais possibilidades podem
implicar mudanças diretas, nem melhores nem piores, mas diferentes, na
forma e no conteúdo das relações de aprendizagem do coletivo. É através
do conjunto de interfaces que os usuários interagem com a máquina e com
outros usuários, compondo assim o ciberespaço e a cibercultura.” [1]
Quando se estuda sozinho e surge uma dúvida em determinado assunto, pode ser
difı́cil achar alguém para esclarecer a questão. Os exercı́cios de matemática não são
como exercı́cios de programação, onde apenas escrevemos uma “resposta”, compilamos
e encontramos o erro (caso exista) já em uma linha especı́fica. Para os alunos, seria muito
bom se existisse uma maneira de fazer com que isso acontecesse. Ao perceberem isso, os
professores de matemática básica e matemática discreta da UFC do campus de Quixadá
tiveram a ideia de criar uma ferramenta com o auxı́lio das tecnologias de informação e
comunicação (TIC’s) onde os alunos pudessem tirar dúvidas a qualquer momento com
outros alunos ou monitores.

2. O sistema
Figura 1. Página inicial do site

Fonte: print screen do sistema.
O sistema foi desenvolvido utilizando a ferramenta livre para desenvolvimento de
blogues Wordpress.
“WordPress é um aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo
para web, escrito em PHP com banco de dados MySQL, voltado principalmente para a criação de blogs via web. Essa é uma das ferramentas
mais famosas na criação de blogs disputando diretamente com o serviço
do Google chamado Blogger.”[2]
Como podemos ver na figura 1, para os usuários (alunos, monitores e professores),
na página inicial (após efetuar login no sistema) são exibidas as últimas perguntas feitas
por outros alunos, professores ou monitores. O menu é constituı́do por:
Ver perguntas: A página inicial do site. Nesta opção são listadas todas as dúvidas postadas por qualquer usuário. É possı́vel ordenar as perguntas por quantidade de
visitas, quantidade de respostas ou quantidades de votos.
Fazer uma pergunta: É possı́vel que usuários elaborem uma nova pergunta utilizando
a linguagem de marcação de texto LaTeX e postem para que os demais usuários
possam responder.
Ver posts no blog: O blog é uma opção para discutir sobre assuntos que não estão diretamente ligados à disciplina de matemática. Postagens do tipo “Qual o conteúdo
da prova?” são adicionadas ao blog.
Novo post no blog: Adicionar alguma dúvida ou observação qualquer no blog.
Sobre: Página que descreve o fórum.
Horário dos monitores: Página com os horários dos monitores de matemática
básica/discreta.
Perfil: Se desejar, o usuário pode alterar informações de sua conta neste menu.

2.1. Por que “Wordpress”?
O motivo da escolha de tal ferramenta foi devido à sua facilidade de uso e incrementação
do sistema. O Wordpress proporciona diversos plugins, como por exemplo a permissão
do uso do LaTeX para o nosso contexto, o que agrega mais funcionalidades ao sistema.
A linguagem PHP facilitou nesse processo, visto ser uma linguagem a qual
estávamos familiarizados. Com isso, em um curto perı́odo de tempo, conseguimos implementar o sistema desejado e a inclusão de vários plugins para atingir nosso objetivo.

3. Uso do LaTeX
O uso da linguagem de marcação LaTeX proporciona aos usuários uma imensa variedade
de funcionalidades para escrever textos. Para o nosso contexto, tal linguagem foi adotada
por conta da facilidade na escrita de fórmulas matemáticas, melhorando a comunicação
entre os usuários do fórum, que podem escrever as fórmulas de maneira mais clara.
O ponto negativo é que, para que os alunos possam escrever as fórmulas utilizando
LaTeX, é necessário um pequeno conhecimento da linguagem.
Para ilustrar a diferença entre a fórmula escrita em LaTeX para uma escrita em
texto simples, vamos supor que um aluno queira saber quanto é o resultado de nove elevado a quinta potência mais sete oitavos. Em texto simples, tal equação ficaria assim:

9 ∧ 5 + 7/8
Já com o uso de LaTeX, podemos escrever a mesma equação da seguinte maneira:

95 +

7
8

4. Resultados
A implementação da parte do sistema que gerencia as visitas ao site nos permitiu observar
o fluxo de entrada dos usuários no sistema. Estivemos observando esse fluxo de entrada
durante um mês e vinte e dois dias (de 24 de setembro a 15 de novembro de 2016) para
tentar identificar o que motivava os estudantes a entrar no fórum. Conseguimos notar
que a participação dos alunos era geralmente referente a postagem de dúvidas sobre listas
de exercı́cios, demandadas por professores, principalmente em perı́odos de véspera de
avaliações. A figura 2 mostra um gráfico com a quantidade de logins no sistema por dia.
Podemos observar um pico de logins efetuados nos dias 30 de setembro e 9 de novembro,
dias em que ocorreram avaliações em uma das turmas de matemática discreta.
Uma abordagem utilizada em uma das turmas foi a de elaboração de uma questão
bônus para cada avaliação, onde tal questão era postada no fórum antes da avaliação
correspondente, para que os alunos respondessem e discutissem entre si. Isso promovia a
participação dos mesmos, incentivando reflexão, raciocı́nio lógico e raciocı́nio crı́tico.

5. Conclusão
Como no fórum as dúvidas são respondidas por professores, monitores e os próprios
alunos, conseguimos desenvolver uma maior interação e um ambiente cooperativo nas
disciplinas de matemática básica e discreta. Apesar da não aderência ainda de boa parte

Figura 2. Fluxo de entrada de usuários

Fonte: print screen do sistema.
dos estudantes (um ponto a ser melhorado), acreditamos ter dado um passo a frente no
objetivo de promover uma maior participação dos alunos em seu aprendizado. Novas
abordagens devem ser propostas para incentivar ainda mais a participação dos estudantes,
principalmente com o auxı́lio das TIC’s.
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Abstract. This paper describes an approach for finding a maximum balance
biclique in a graph using the Russian Doll technique as an upper bound for
pruning unnecessary searches in the search tree generate by the branch-andbound algorithm. Here will be discussed what is the problem, how it is being
treated and why this is important.
Resumo. Este artigo descreve uma abordagem para encontrar a maior biclique máxima em um grafo utilizando a ténica das Bonecas Russas como limite
superior para podar buscar desnecessárias na árvore de busca gerada pelo algoritmo de branch-and-bound. Aqi será discutido o problema, como ele está
sendo tratado e por que é importante.

1. Introdução
Um grafo é uma estrutura matemática natural para modelar relações entre dados. A
detecção de padrões nos relacionamentos entre os dados não é uma tema de interesse
puramente acadêmico, ele possui um longo histórico de aplicações relevantes. Um exemplo interessante emerge no contexto de redes sociais. Um usuário de uma rede social não
tem apenas amigos, mas ele possui caracterı́sticas especı́ficas de perfis: filmes que assistiu, livros que leu e grupos de usuários que ele pertence. A relação entre os usuários e suas
caracterı́sticas são capazes de descrever um perfil em uma rede social. Essas informações
são extremamente relavantes para sistemas de recomendação de usuários. Também podemos modelar a relação dos genes com um subconjunto de condições (por exemplo,
essas condições podem representar doenças). Podemos identificar quais são os genes responsáveis por expressar esse subconjunto de condições. Essas informações podem ser
relevantes para o desenvolvimento de novos fármacos.
Nosso foco será na detecção de uma subestrutura densa fundamental chamada
biclique. Uma biclique, ou subgrafo bipartido completo, é um par de subconjuntos disjuntos {A,B} tal que existe uma aresta ligando todo vértice de A para todo vértice de B.
Por exemplo, considere um grafo relacionado com as redes sociais, onde existem dois
tipos de vértices, usuários e filmes. Existe uma aresta entre um usuário e um filme se o
usuário avaliou positivamente o filme. Uma biclique no grafo consiste em um conjunto de
usuários U e um conjunto de filmes F tal que todo usuário de U gostou de todo filme de
F . Essa informação é extremamente importante para entender e predizer os próximos filmes que ele vai gostar. Uma biclique é balanceada se |A| = |B|, e induzida se não existe

aresta entre os dois vértices de A e dois vértices de B. O problema da biclique induzida
balanceada máxima é encontrar uma biclique induzida balanceada de maior cardinalidade
em um grafo arbitrário.
Um grafo G é um par (V (G), E(G)), onde V (G) é um conjunto de vértices e
E(G) ⊆ V × V . A vizinhança de um vértice v de G é o conjunto de vértices adjacentes
a v; denotamos por Ng (v). O grau de um vértice v é a cardinalidade de sua vizinhaça;
denotamos por d(v).
Um grafo G0 = (V 0 , E 0 ) é um subgrafo de G = (V, E) se V 0 ⊆ V e E 0 ⊆ E. O
subgrafo induzido por V 0 , denotado por G[V 0 ], é definido pelo (V 0 , E ∩ (V 0 × V 0 )). S
é um conjunto independente de G se somente se ∀u, v ∈ S, {u, v} 6∈ E(G) e C é uma
clique de G se somente se ∀u, v ∈ C, {u, v} ∈ E(G). ω(G) denota o tamanho da maior
clique de G. ω̈(G) denota o tamanho (ou seja, |A| + |B|) da maior biclique balanceada
induzida de G.
Em [McCreesh and Prosser 2014], é desenvolvido um algoritmo de branch and
bound utilizando as seguintes técnicas:

1. Procedimento para quebra de simetria.
2. Procedimento de limite superior baseado em uma heurı́sticas de partição em cliques.
3. Uma ordem estática dos vértices para a construção das partições em cliques. Essa
ordem estática evita que a reordenação dos vértices seja executada toda vez que a
heurı́stica de partição de cliques é realizada.
4. Estratégia de ramificação baseada em uma ordem induzida pelas partições em
cliques.
Neste artigo, propomos um algoritmo de bonecas russas para resolver o problema
da biclique balanceada induzida máxima. Além disso, realizaremos uma comparação
computacional com o algoritmo apresentado em [McCreesh and Prosser 2014].

2. Algoritmos de Bonecas Russas
O método das Bonecas Russas foi aplicado inicialmente para o problema da clique
máxima[Östergård 2002] e clique máxima ponderada [Östergård 1999].
O método consiste em resolver iterativamente subproblemas definidos por uma
estratégia de enumeração de subproblema. Nessa estratégia, cada subproblema está contido no próximo subproblema enumerado. As soluções dos subproblemas parciais são
armazenados um vetor de soluções ótimas.
A eficiência do método das Bonecas Russas depende da utilização dos valores
armazenados durante a solução dos subproblemas menores para reduzir o tamanho da
árvore da árvore de busca da resolução dos subproblemas maiores.

BonecasRussas(G, A, B)
Result: Maior Bicliques Balanceadas salvas em A e B
V ← V(G)
ordene os vértices de V
R ← [|V |]
for i ← 1 até |P | do
P’ ← P[1:i]
v ← P[i]
PA ← P \{N(v)}
PB ← P \N (v)
A’ ← {v}
B’ ← {}
expand(G, A’, B’, PA, PB, A, B, R)
R[v] ← |A|
end
Observe que R[P [i]] armazena o tamanho da maior biclique no subgrafo G[P[1]
. . . P[i]]. Logo, a seguinte observação pode ser feita.
Observação 1: Se S ⊆ {P [1], . . . , P [i]} então ω̈(S) ≤ R[P [i]] + 1.
Um subproblema é definido pela tupla (A0 , B 0 , P A, P B, A, B), onde {A0 , B 0 } é a
biclique construı́da até o momento (possivelmente desbalanceada), P A é o conjunto de
vértices que podem entrar em A0 , P B é o conjunto de vértices que podem entrar em B 0 e
{A, B} é a maior biclique encontrada até o momento.
Observação 2: Um subproblema (A0 , B 0 , P A, P B, A, B) pode ser podado se
|A0 | + |P A| ≤ |A| ou |B 0 | + |P B| ≤ |B|.
Observação 3: Um subproblema (A0 , B 0 , P A, P B, A, B) pode ser podado se
P A ∪ P B ⊆ {P [1], . . . , P [k]} e max|A0 |, |B 0 | + R[P [k]] ≤ |A|.
Apresentaremos a seguir, um algoritmo de branch and bound simples que utiliza
procedimentos de limites superiores simples baseados nas observações anteriores.

expand(G, A, B, PA, PB, AM, BM, R)
Result: Maior Bicliques Balanceadas salvas em A e B
if |A| = |B| and |A| > |AM | then
AM ← A
BM ← B
end
while |A| + |P A| > |AM | and |B| + |P B| > |BM | do
v ← last(P A, P B)
if max{|A|, |B|} + R[v] <= |AM | then
return
end
if v ∈ P A then
A’ ← A
A’ ← A’ ∪{v}
PA ← PA \{v}
PA’ ← PA \N(v)
PB’ ← PB \N (v)
if |A0 | + |P A0 | > |AM | and |B| + |P B 0 | > |AM | then
expand(G, A’, B, PA’, PB’, AM, BM, R)
end
else
B’ ← B
B’ ← B’ ∪{v}
PB ← PB \{v}
PB’ ← PB \N(v)
PA’ ← PB \N (v)
if |A0 | + |P A0 | > |AM | and |B| + |P B 0 | > |AM | then
expand(G, A, B’, PA’, PB’, AM, BM, R)
end
end
end
2.1. Resultados computacionais
Nós apresentamos os resultados computacionais em um subconjunto das instâncias do
Segundo Desafio de Implementação da DIMACS.
Nós comparamos o algoritmo Simples que consiste no algoritmo de Branch
and Bound utilizando a poda baseada na Observação 2 e omitindo a poda baseada na
Observação 3 com o Algoritmo de Bonecas Russas.
Na Tabela 2.1, a coluna ω̈(G) mostra o tamanho da maior biclique balanceada
induzida máxima em cada instância, a coluna Simples mostra o tempo gasto em segundos
do algoritmo Simples e a coluna Bonecas Russas mostra o tempo gasto em segundos do
algoritmo de Bonecas Russas.

3. Conclusão e Trabalhos Futuros
Quando comparado ao algoritmo simples, utilizando apenas o limite superior encontrado
apenas pelo algoritmo de Branch-and-Bound é notável a melhora de performance em

Instância
C125.9
C250.9
C500.9
BROCK200 1
BROCK200 2
hamming8-4
hamming8-2
c-fat200-1
c-fat500-1
c-fat500-2
johnson8-2-4

ω̈(G)
8
8
10
10
12
32
4
2
2
2
6

Simples Bonecas Russas MCCreesh
0.18s
0.045s
0s
3.99s
0.94s
0.07s
>10m
30.20s
0.5s
23.57s
0.06s
0.27s
80.57s
23.65s
0.65s
3.04s
1.99s
0.034s
0.182s
0.165s
0.002s
0.322s
0.290s
0.036s
6.42s
0.045s
0.004s
6.13s
0.940s
0.006s
0.030s
0.025s
0.00009s

Tabela 1. Resultados comparados com o algoritmo simples e o algoritmo com a
técnica das bonecas russas

relação ao tempo de execução do algoritmo, porém, quando comparado ao desenvolvido
em [McCreesh and Prosser 2014], o algoritmo ainda tem muito o que melhorar.
O próximos passos consistem na realização de mudanças de ordenação e agrupamento dos vértica e polı́ticas de escolha do vértica a ser computado durante a execução
do algoritmo.
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Abstract. In this paper we propose a bibliometric study on scientific
production in the annals of the Congress of the Brazilian Computer Society
(CSBC) and Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI) from 2004.
This study was conducted in order to understand what has been produced
content and innovation in Management of Information Technology. surveys
were conducted for key terms in the title. Few articles were obtained through
this research, most of which did not bring innovations to the area.
Resumo. Nesse artigo propomos um estudo bibliométrico sobre a produção
científica nos anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação
(CSBC) e Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) a partir de
2004. Este estudo foi realizado com o intuito de entender o que tem sido
produzido de conteúdo e inovação na área de Gestão de Tecnologia de
Informação. Foram realizadas pesquisas por termos-chave no título. Poucos
artigos foram obtidos através desta pesquisa, dos quais a maioria não
traziam inovações para a área.

Introdução
Diante de um cenário tão competitivo e que constantemente evolui, as empresas
precisam de uma abordagem para responder a essas mudanças. Tais evoluções
ocorrem principalmente no ramo da Tecnologia da Informação (TI). Gerando
assim uma necessidade para as empresas de adotar modelos organizacionais que
abrangem a área tecnológica.
Neste contexto, a complexidade dos ambientes organizacionais trouxe uma
necessidade para as empresas de adotarem um planejamento estratégico
organizacional para suprir essa demanda nas mesmas. Pois segundo Rezende
(2011), os sistemas de informação, os sistemas de conhecimento e a tecnologia da
informação são inevitavelmente necessários, para que as organizações possam
planejar ações futuras e decisões presentes.
O autor deste trabalho está cursando uma disciplina de Gestão da
Tecnologia da Informação (GTI), e isto instigou seu desejo por entender melhor
sobre o tema. O autor buscou informações em eventos, pois os anais estavam
disponíveis na internet.
Diante deste contexto, este trabalho tem por objetivo identificar a produção
científica sobre GTI nos anais dos eventos Simpósio Brasileiro de Sistemas da

Informação (SBSI) e Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC),
a partir de 2004. Foram levantados dados desses eventos, pois estão diretamente
relacionados com a área de Tecnologia da Informação
Referencial Teórico
Segundo Vieira e Ferreira (2005), "Gestão de TI é um tema amplo e de muitas
bibliografias". Mas este trabalho recorrerá à definição de Moreira e Vieira Neto
(2014), que expressa Gestão de TI como "o conjunto de práticas gerenciais que
tem como foco o fornecimento de serviços e produtos de TI internamente, ou seja,
o gerenciamento das operações de TI". Gestão de TI está preocupada no "como
fazer" as atividades para alcançar os objetivos da organização.
Segundo Weill e Ross (2006), Governança de TI é a divisão de direitos e
responsabilidades objetivando estimular os comportamentos desejáveis na
utilização da TI. Esses comportamentos podem variar de empresa para empresa.
Segundo o mesmo autor citado anteriormente, existem cinco decisões que devem
ser tomadas e que são propostas sobre a Governança de TI, são elas: os princípios
de TI, a arquitetura de TI, a infra-estrutura de TI, as necessidades de aplicações do
negócio e os investimentos e a priorização de TI. Já para Prado et al. (2016),
Governança de TI é o alinhamento entre os objetivos de TI aos objetivos da
organização, auxiliando na toma de decisões e às estratégias de negócios.
Fernandes e Abreu (2008) [apud Leitão (2010)], expressa que Governança
de TI deve: alinhar o plano de TI ao plano de negócio; garantir a continuidade do
negócio contra eventuais interrupções; alinhar à TI ao ambiente regulatório que
envolve a empresa; gerar lucros para a organização através do investimento em TI;
entre outros.
Segundo Assis (2011) [apud Moreira e Vieira Neto (2014)] Governança de
TI está mais relacionada ao estabelecimento de responsabilidades, processos,
políticas, padrões e diretrizes para o uso adequado dos recursos da TI. Já a Gestão
de TI, por sua vez, está relacionada com a providência de recursos e serviços de
TI, está fortemente ligada à entrega de resultados definidos pelas metas de TI.
Metodologia
A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi uma análise
bibliométrica. Bibliometria é uma metodologia de pesquisa que permite quantificar
produções escritas [Guedes e Borschiver, 2005].
A identificação dos termos de pesquisa foi realizada antes de a iniciarmos.
Foram feitas pesquisas nos anais do SBSI, um dos principais da área de Sistemas
de Informação, e CSBC, evento que trata de grande abrangência de temas em
computação.
A primeira seleção de artigos foi feita pela busca de palavras-chave nos
títulos. As palavras-chave foram: "Gestão", "Alinhamento", "Arquitetura",
"Governança", "Planejamento ". Foram encontrados apenas artigos, relacionados
ao tema, nos anais do SBSI. Nos anais da CSBC não foram encontrados artigos
relacionados à GTI.
Após a primeira seleção, foi realizada uma segunda análise com base nos
resumos e palavras-chave. Este refinamento resultou em 14 artigos classificados

como relevantes para a pesquisa bibliométrica.
A partir destes artigos foi realizada uma análise para entender se houve
autores que se destacaram na produção de artigos. Nesta análise apenas dois
autores participaram de dois artigos cada um e os demais apenas um artigo por
autor.
Uma análise sobre a produções de artigo por ano também foi realizada.
Ressalta-se neste gráfico o fato de que em 2007 não houve evento e que os anais
dos anos 2005 e 2006 não estão disponíveis. Sendo que foi encontrado apenas um
artigo de 2004 através do Google Scholar. Podemos perceber uma moda de um
artigo por ano. Com um pico em 2012 de três artigos.

Uma avaliação sobre as produção científica por instituição foi realizada.
Constata-se que há uma variedade de instituições ao longo deste período. A seguir
é apresentado o nome da instituição e a quantidade de artigos produzidos por cada
instituição. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), UNIVATES
Centro Universitário, Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Rhealeza Informática, Universidade Federal
Espírito Santo (UFES), Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade de
Caxias do Sul (UCS), IBM Research, Universidade Estadual de Londrina (UEL),
DATAPREV, CISUC, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA), Serviço Federal de Processamento de dados
(SERPRO), com um artigo publicado cada uma. A Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), com quatro artigos publicados. A Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), tem dois artigos. E a Universidade de São Paulo
(USP), publicou três artigos. Destacando-se duas Instituições de Ensino Superior
(IES) quanto a quantidade de produções científicas, que são a Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com 4 artigos e a Universidade de
São Paulo (USP) com 3 artigos.
Conclusão
A análise inicial dos dados mostraram que pouca ou nenhum ação houve
em busca de inovar o tema, levando em conta um estudo realizado na UFC
Campus Quixadá em 2015, que mostra que a maioria dos cursos de SI do Brasil
têm uma disciplina de Gestão de TI. Podemos inferir que são poucos os esforços
no Brasil para inovação desta área, logo isso é um problema pois tal área é ofertada
como disciplina básica para a formação de um profissional em SI na maioria dos
cursos de Sistemas de Informação do país, segundo Batista, Valentim e Rolim

(2015).
Ao longo do trabalho, percebeu-se que GTI tem sido um tema pouco
abordado nos eventos, mesmo sendo uma disciplina que compõe a grade curricular
da maioria dos cursos de SI do Brasil. [Batista, Valentim e Rolim, 2015]
A partir dos resultados deste trabalho recomenda-se o desenvolvimento de
futuros trabalhos para aprimorar o conhecimento sobre GTI, pois não houveram
grandes avanços quanto ao tema Gestão da Tecnologia da Informação que
atualmente tem sido tratado mais comumente como Governança de TI. Vale
ressaltar desde já que há uma semelhança tão grande com os termos Gestão e
Governança de TI que nos trabalhos catalogados por Gestão de TI encontramos
muitos que trabalham com o termo Governança como sinônimo de Gestão.
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Abstract. This meta-paper is mainly aimed to investigate the university
students’ that daily trace a route from their hometown to university, their livings
and what causes lead them to keep this daily routine, having seen that today
there are aid grants to housing, although limited, that allow the student has the
possibility to live in the city where he is attending higher education, with
government assistance.
Resumo. Esse artigo tem como objetivo central investigar estudantes
universitários traçam diariamente um percurso da sua cidade natal até a
universidade, suas vivencias e quais causas os levam a manter essa rotina
diária, tendo em visto que hoje existem bolsas de auxílio à moradia, ainda que
limitadas, que permitem que o estudante tenha possibilidade de morar na
cidade em que está cursando o ensino superior, com um auxílio do governo.

1. Introdução
Quixadá é uma cidade que abriga uma série de instituições de nível superior. Atualmente,
no município localizam-se cinco, sendo elas: Universidade Federal do Ceará (UFC),
Centro Universitário Católica de Quixadá (Unicatólica), Instituto Federal do Ceará
(IFCE), Faculdade Cisne de Quixadá (Cisne) e a Universidade Estadual do Ceará
(UECE). Com todas essas possibilidades de instituições de ensino, o número de
universitários tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, e um fato interessante
é que a população universitária não é composta apenas por alunos da própria cidade.
Alunos de cidades vizinhas têm aceitado o desafio de mudar para Quixadá para que assim
seja possível o ingresso na universidade, enquanto outros assumem o risco e a
responsabilidade de se locomoverem diariamente da sua cidade até Quixadá para ter o
acesso à educação e a formação profissional desejada.
O ingresso à universidade traz consigo uma série de novas responsabilidades para
o estudante. Uns se adaptam mais rapidamente a esse mundo novo, enquanto outros,
podem ter grandes dificuldades, por vezes, não tendo êxito. É um momento de transição
na vida do estudante, muitos acabaram de deixar o ensino médio e por vezes, ainda
carregam incertezas e inseguranças ao que diz respeito à sua formação, às novas
responsabilidades que surgem ao adentrar a universidade.
Contudo, crucial é o momento da decisão de mudar para outra cidade ou continuar
na própria cidade tendo que se locomover diariamente à outra para ter acesso à
universidade. De fato, o ingresso à universidade torna o estudante o único responsável
por suas decisões, o torna dono da própria vida, tendo em visto que até então, ele era

unicamente dependente de seus pais, todas as decisões eram tomadas por eles, logo, toda
a responsabilidade quanto à sua vida era inteiramente de seus pais.

2. Metodologia
Esse conteúdo teve como fundamentação uma pesquisa realizada na Universidade Federal
do Ceará (UFC) com os universitários viajantes e outros artigos relacionados com o
assunto tratado.

3. A locomoção diária
Diariamente, universitários se locomovem de seus municípios até cidades vizinhas, como
Quixadá, objetivando direcionarem-se até a universidade.
Visando o fato de que hoje temos programas como o Auxílio Moradia – ainda que
limitado às seleções – que tem como objetivo possibilitar a estadia dos estudantes que
estão matriculados em algum curso da Universidade Federal do Ceará com
vulnerabilidade econômica, dando a eles assistência no que diz respeito a sua moradia e
alimentação durante todo o período em que estiverem matriculados em algum curso da
universidade em Quixadá, vem à tona um questionamento: por qual razão esses alunos
não residem em Quixadá se eles tem a possibilidade de passar por uma seleção para uma
possível residência na cidade enquanto alunos de algum curso? De certa forma, isso
tornaria melhor seu rendimento tanto acadêmico quanto extra acadêmico.
Em 2013, Edleusa Nery e Elizabeth Nogueira publicaram um artigo que tinha
como objetivo fazer um estudo acerca das moradias estudantis, em seu artigo haviam
citações de outros autores como Pascarella e Terenzini que realizaram um estudo visando
estudar o efeito das instituições de ensino superior sobre o estudante, e, no mesmo estudo,
desenvolveram temas a respeito dos universitários que residem dentro do campus, no que
chamamos de república estudantil. Segundo Pascarella e Terezini, morar no campus
intensifica as chances de os universitários darem continuidade aos estudos, e também
concluí-los. Concluíram também que:
“A experiência de morar no campus, independentemente do tipo de moradia,
promove atitudes etnoraciais mais positivas e inclusivas, assim como leva o estudante a
uma maior abertura à diversidade, quando comparado com seus pares que moram fora do
campus e se deslocam até ele. [Pascarella and Terezini 2005]. ”

Portanto, o fato é que esses alunos que diariamente estão se locomovendo de suas cidades
até outras a fim de estarem presentes na universidade, teriam melhor rendimento
acadêmico e social caso optassem por definitivamente, mudar para a cidade onde a
universidade se localiza, tornando mais fácil o acesso à mesma.
3.1. Fatores que levam à locomoção e suas dificuldades
Objetivando estudar um pouco mais essa classe de estudantes e buscando informações
sobre as situações que o aluno vive e seus sentimentos sobre as viagens diárias, foi
realizado uma pesquisa com 15 universitários viajantes da Universidade Federal do Ceará
do campus de Quixadá com o seguinte questionário.
1. Qual o tempo gasto diariamente nesse trajeto casa/universidade?
2. Com qual frequência você faz atividades da universidade no ônibus?

3. O que faz você permanecer na sua cidade mesmo cursando a universidade em
outra?
4. Qual sentimento é experimentado ao se deslocar da sua cidade natal até a
universidade?
5. Na sua opinião, qual a maior dificuldade enfrentada na universidade em
decorrência de morar em outra cidade?
6. Que situações você já vivenciou nessa rotina? Cite.
7. Como você avalia a assistência que a prefeitura da sua cidade dá em relação ao
transporte? Como você avalia o conforto, a disponibilidade e a segurança do
ônibus?
8. Você recebe bolsa ou algum tipo de auxílio? Se não, se você recebesse, aumentaria
as chances de residir em Quixadá?
9. Quais eventos ou atividades propostas pela universidade você gostaria de
participar mas fica impossibilitado devido à falta de transporte?
10. Como você avalia o seu rendimento e dedicação às atividades propostas pela
universidade?
11. O quanto essa rotina diária de viagens interfere nas suas atividades extra
acadêmicas?
12. Diante dessa dificuldade que é constantemente estar viajando de uma cidade para
outra, como você espera superá-la?
Ao serem perguntados sobre a razão pela qual não residem em Quixadá, 31% dos
entrevistados dizem que não querem deixar suas famílias, então assumem o risco dessa
rotina. 56% responderam que a maior razão é a situação econômica, e que mesmo com
algum tipo de auxílio, seria impossível sustentar-se apenas com o dinheiro ofertado pelo
mesmo. Enquanto apenas 13% dizem que preferem sua cidade natal, só encaram essa
rotina porque precisam cursar a universidade.
Para explicar a decisão tomada pelos calouros, buscamos estudos, e segundo estes,
jovens que se percebem psicologicamente separados dos pais, mas que têm sentimentos
positivos em relação a essa separação, tendem a se adaptar melhor na universidade do que
aqueles que se sentem mais dependentes de seus pais em termos psicológicos [Beyers and
Goossens 2003; Wiseman, Mayseless and Sharabany 2006]. Em outro estudo, torna-se
perceptível a qualidade da relação que o universitário tem com seus pais, durante e mesmo
antes do ingresso no ensino superior, é um fator que também influencia a adaptação à
universidade. A percepção de apoio emocional por parte dos pais, a reciprocidade nas
relações pais-filhos, o diálogo familiar sobre a vida na universidade e o apoio parental
específico em questões relativas à transição parecem contribuir para a adaptação ao
contexto do ensino superior [Mounts 2004; Mounts, Valentiner, Anderson and Boswell
2006; Wintre and Yaffe 2000]. Sendo assim, a ligação que o estudante tem com os pais
se torna um dos principais fatores para que ele escolha entre morar sozinho em uma cidade
para cursar a universidade, ou suportar essa rotina diária de viagens.

Diariamente, contando com a viagem de ida e volta, 67% dos alunos entrevistados
gastam em torno de 3 a 4 horas dentro do ônibus, 83% avaliaram como regular a
assistência que a prefeitura dá no que diz respeito ao transporte universitário, quanto ao
conforto, segurança e disponibilidade, apenas 19% avaliaram como bons, os outros 81%
disseram que não se sentem seguros na maioria de suas viagens porque alguns ônibus
nem mesmo sinto de segurança possuem. Apesar disso, 47% dos alunos optam por
utilizar esse tempo que passam no ônibus estudando e segundo esses, essa é uma forma
de reduzir a dificuldade que é não ter tanto tempo para estudar em casa, visto que quando
chegam já estão psicologicamente sobrecarregados e não conseguem se concentrar em
relação aos estudos.
3.2. As vivencias, sentimentos experimentados pelos universitários e seus meios de
superação
Consultando dados do estudo realizado em meio aos universitários, 73% dos estudantes
entrevistados dizem já ter vivenciado situações diversas no ônibus, relatam que já
presenciaram acidentes na estrada, o pneu do ônibus já furou algumas vezes, faltou óleo,
já viajaram em ônibus sem freio. Dizem que já aconteceu de o ônibus ficar no prego, no
entanto, tiveram que ficar horas parados no meio do nada e perderam aula em decorrência
disso.
Todavia, no momento em que são perguntados sobre os sentimentos desfrutados
no veículo, 67% dos alunos respondem rapidamente que se sentem muito cansados,
enquanto que os outros 33% dizem sentir-se desanimados. Entretanto, analisando a
pesquisa e os diversos caminhos que ela leva, é perceptível que os universitários acabam
criando vínculos entre si dentro do veículo de locomoção que os direciona até a
universidade através das dificuldades que enfrentam juntos cotidianamente. Isso se dá
pelo tempo que os indivíduos passam “confinados” em um mesmo lugar, e visando o fato
de que no mínimo, passarão quatro anos nessa rotina, os laços se tornam algo que acontece
naturalmente entre eles. Apesar disso, os laços criados no transporte não são suficientes
para os universitários, quando foram questionados acerca do quanto essa rotina diária
interfere em suas atividades extra acadêmicas, 71% dos alunos afirmam que as viagens
acabam atrapalhando seu convívio social, que muitas vezes são privados de participar de
algum momento em família ou com os amigos porque precisam estudar para repor o
tempo que seria gasto em prol dos estudos, que acaba sendo voltado para as viagens.
Apenas 29% afirmam que a rotina não interfere em nada e que ainda conseguem manter
suas atividades extra acadêmicas.
Quando foi perguntado aos alunos a respeito de como pretendem superar as dificuldades
que surgem em decorrência de estarem constantemente viajando de uma cidade para
outra, 47% dos entrevistados responderam que esperam se acostumar porque querem
finalizar a graduação sem necessitar de uma separação dos familiares e amigos; 33%
dizem já estar acostumados com essas idas e vindas diárias, enquanto 20% cogitam a ideia
de em algum momento residir em Quixadá. De modo geral, alguns alunos conseguem
enfrentar as dificuldades e interpretá-las como se fossem desafios a serem superados,
enquanto outros as vêem como barreiras instransponíveis [Zajacova, Lynch and
Espenshade 2005].

4. Conclusão

Tendo em vista tudo até aqui analisado, chega-se à conclusão de que para a grande
maioria desses estudantes universitários, as viagens diárias se tornam apenas mais um
obstáculo que eles pretendem superar para chegar a tão sonhada conquista de um diploma.
Os laços com familiares e amigos, de certa forma, tornam-se barreiras para que o
estudante deixe sua cidade natal afim de cursar o ensino superior em um município
distinto do seu, mesmo que visando uma melhoria na sua vida acadêmica. Mínima é a
taxa de estudantes que no decorrer dessa análise cogitaram a possibilidade de mudar-se
para a cidade na qual estão cursando o ensino superior.
Embora haja um programa como o auxílio à moradia, o universitário não se sente
com o amparo necessário para que ocorra essa mudança, ou seja, a locomoção de sua
cidade até a cidade em que se localiza a universidade ao qual o estudante encontra-se
inserido. Cabe então ao governo buscar mais estudos, formas e estratégias que possam
tornar essa mudança definitiva – pelo menos no decorrer do curso – entre uma cidade e
outra uma realidade a ser vivida pelos universitários.
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Abstract. This article presents an Integer Programming Model for the problem
of allocation of teachers and courses of the UFC-Quixadá. The generated allocation maximizes the preferences of the professors and minimizes the number of
students that can enroll in pairs of courses with overlapping schedules.
Resumo. Este artigo apresenta um modelo de Programação Inteira para o problema de alocação de professores e disciplinas da UFC-Quixadá. A alocação
produzida pelo modelo maximiza a preferência geral dos professores e minimiza o número de alunos que podem fazer pares de disciplinas com choque de
horário.

1. Introdução
Antes do inı́cio de um semestre letivo, as universidades preparam uma série de atividades
que serão desenvolvidas durante o semestre. Entre essas atividades se encontra a alocação
de professores em disciplinas. Essa atividade lida com o problema de alocar professores
em disciplinas e disciplinas nos horários de aula respeitando um conjunto de restrições.
O problema se torna difı́cil de resolver quando lidamos com um grande volume de dados.
Isso se dá por alguns motivos, que vão desde a quantidade de restrições envolvidas até
as preferências concorrentes dos professores. Doravante, chamaremos esse problema de
PAPD (problema de alocação de professores em disciplinas).
No trabalho de Dodó (2011), é proposta uma forma de modelar o PAPD a partir
dos conceitos da Teoria dos Jogos. Esse trabalho também leva em conta as restrições da
alocação da UFC-Quixadá, de forma que uma solução do modelo proposto no trabalho
satisfaz todas as restrições considerando a preferência por disciplinas dos professores.
Lach e Lübbecke (2012) apresentam um modelo de Programação Linear Inteira baseado
no conjunto de restrições das instâncias da 2nd International Timetabling Competition
[ITC 2016]. Esse modelo resolve as instâncias em dois passos: primeiro associa disciplinas com seus horários e depois associa esses horários às salas de aula. Esse trabalho
aborda o problema com dois tipos de restrições: Hard e Soft.
O restante deste artigo está divido da seguinte forma: na Seção 2, apresentamos
uma breve definição de Programação Inteira; na Seção 3, apresentamos um modelo de
Programação Inteira para o PAPD; por fim, na Seção 4 estão os trabalhos futuros desta
pesquisa.

2. Programação Inteira
Um modelo de Programação Inteira (PI) é constituı́do por um conjunto de variáveis.
Essas variáveis compõem uma função linear objetivo, além de um conjunto de equações

e inequações lineares que representam as restrições do modelo. Solucionar um problema
de PI é encontrar um valor para cada uma das variáveis que respeite todas as restrições e
minimize o custo da função objetivo [Bertsimas and Tsitsiklis 1997].
Problemas de PI puros (que só possuem variáveis inteiras) com uma região de
soluções viáveis limitada têm a garantia de possuı́rem apenas um número finito de
soluções viáveis. Isso pode dar a falsa impressão de que problemas de PI são fáceis
de resolver, porém isso não é verdade [Hillier and Lieberman 2010]. Schrijver (1998)
demonstra que resolver um problema de PI em sua versão de decisão é um problema
NP-completo.

3. Modelo para o PAPD
A partir das restrições de alocação da UFC-Quixadá, foi produzido um modelo de PI. O
modelo representa as entidades a serem alocadas da seguinte forma: Variáveis binárias
representam a associação professores/disciplinas e disciplinas/horários (ou slots, como
chamaremos neste trabalho). Por exemplo: o valor de uma variável zpi é 1 se o professor
p está associado à disciplina i, e 0 caso contrário. Dessa forma, estão sendo mapeados professores, disciplinas e slots para variáveis binárias. Essas compõem as equações
e inequações lineares das restrições do modelo. Os slots são mapeados para valores
numéricos, dessa forma os slots da segunda-feira são representados pelos valores: 1, 2,
3, 4, 5 e 6; os da terça-feira: 7, 8, 9, 10, 11 e 12; e assim por diante. A sobreposição de
horários entre duas disciplinas ocorre quando elas compartilham pelo menos um slot. A
função objetivo define qual alocação é melhor. Para isso ela leva em conta a preferência
geral dos professores e as sobreposições de horários das disciplinas.
A seguir estão as variáveis e conjuntos presentes no modelo, onde os conjuntos
estão representados em letras maiúsculas e as variáveis em minúsculas. Em seguida, será
apresentado o modelo de PI seguido de uma breve descrição da função objetivo e das
restrições.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P - professores;
D - disciplinas;
C - cursos;
Kc - semestres de um curso c;
ob
Dkc
- disciplinas obrigatorias de um semestre k de um curso c;
op
Dc - disciplinas optativas de um curso c;
S - slots;
Ip - pares de incompatibilidade de slots do professor p;
Spric - slots do turno primário do curso c;
Ssecc - slots do turno secundário do curso c;
Ti - pré-requisitos da disciplina i;
Hi - slots prefixados da disciplina i;
R - reuniões;
Pr - professores da reunião r;
Sr - slots da reunião r;
A - casais de professores;
Gm - grupos de slots de tamanho m.
maxp - numero máximo de créditos do professor p;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minp - numero mı́nimo de créditos do professor p;
aij - número de alunos que podem cursar as disciplinas i e j;
bpi - nı́vel de preferência do professor p pela disciplina i;
ci - número de créditos da disciplina i;
ni - número de professores na disciplina i;
xij - 1 se as disciplinas i e j compartilham slot, 0 caso contrário;
yis - 1 se a disciplina i está alocada no slot s, 0 caso contrário
wps - 1 se o professor p está associado ao slot s, 0 caso contrário;
zpi - 1 se o professor p está associado a disciplina i, 0 caso contrário;
ukc - 1 se todas as disciplinas obrigatórias do semestre k do curso c estão alocadas
no turno primário do próprio curso;
• vp - 1 se o professor p não dá aulas nas sextas, 0 se não dá aulas na segunda;
• fig - 1 se a disciplina i está associada ao grupo de slots t, 0 caso contrário;
Função Objetivo:
min α ∗

X

aij ∗ xij + (α − 1) ∗

X

bpi ∗ zpi

Restrições:
X

ci ∗ zpi ≤ maxp , ∀p ∈ P

(1)

ci ∗ zpi ≥ minp , ∀p ∈ P

(2)

i∈D

X
i∈D

X

zpi = ni , ∀i ∈ D

(3)

zpi + zpj + xij ≤ 2, ∀i, j ∈ D, ∀p ∈ P
ob
xij = 0, ∀i, j ∈ Dkc
, ∀k ∈ Kc , ∀c ∈ C
yis + zpi ≤ wps + 1, ∀p ∈ P, ∀s ∈ S, ∀i ∈ D
X
X
ci ∗ zpi , ∀p ∈ P
wps =
2∗

(4)
(5)
(6)

p∈P

s∈S

i∈D

wps1 + wps2 ≤ 1, ∀{s1 , s2 } ∈ Ip , ∀p ∈ P
yis + yjs ≤ xij + 1, ∀s ∈ S, ∀i, j ∈ D
X X
X
2∗
yis ≥ ukc ∗
ci , ∀k ∈ Kc , ∀c ∈ C
ob
i∈Dkc

s∈Spric

X X
ob
i∈Dkc

2∗

X X
ob
i∈Dkc

(7)
(8)
(9)
(10)

ob
i∈Dkc

yis ≥ (1 − ukc ) ∗ 10, ∀k ∈ Kc , ∀c ∈ C

(11)

s∈Spric

yis ≥ (1 − ukc ) ∗ (−20 +

X

ci ), ∀k ∈ Kc , ∀c ∈ C

(12)

yis = ci , ∀i ∈ Dcop , ∀c ∈ C

(13)

yis ≥ ci ∗ fig , ∀g ∈ G(ci /2) , ∀i ∈ D

(14)

s∈Ssecc

ob
i∈Dkc

2∗

X
s∈S

2∗

X
s∈g

X

fig = 1, ∀i ∈ D

(15)

max(wp(s+q) , wp(s+q+1) ) ≤ 2, ∀s ∈ {1, 7, 13, 19, 25}, ∀p ∈ P

(16)

wps + wp(s+1) ≤ 1, ∀s ∈ {6, 12, 18, 24}, ∀p ∈ P
wp14 + wp15 ≤ 1, ∀p ∈ P
X
wps ≤ 6 ∗ vp , ∀p ∈ P

(17)
(18)

g∈G(ci /2)

X
q∈{0,2,4}

(19)

s∈{1,2,...,6}

X

wps ≤ 6 ∗ (1 − vp ), ∀p ∈ P

(20)

vp1 = vp2 , ∀{p1 , p2 } ∈ A
xij = 1, ∀j ∈ Ti , ∀i ∈ D
yis = 1, ∀s ∈ Hi , ∀i ∈ D
= 0, ∀s ∈ Sr , ∀p ∈ Pr , ∀r ∈ R
aij ∈ N
bpi ∈ R
maxp ∈ N
minp ∈ N
ci ∈ N
ni ∈ N
xij ∈ {0, 1}
yis ∈ {0, 1}
zpi ∈ {0, 1}
wps ∈ {0, 1}
ukc ∈ {0, 1}
vp ∈ {0, 1}
fig ∈ {0, 1}

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

s∈{25,26,...,30}

wps

É utilizado na função objetivo um valor α ∈ [0, 1]. Esse valor balanceia os pesos
dos dois lados da função objetivo. Por exemplo, quando α = 0, é considerado na função
objetivo apenas a preferência dos professores e ignorado o número de alunos que podem
fazer pares de disciplinas que compartilham slots. Por outro lado, se α = 1, é considerado
apenas o número de alunos nos choques de horários. Assim, para α = 0.5, é dado peso
igual para ambos.
As Restrições (1) e (2) definem, respectivamente, a carga horária máxima e
mı́nima de cada professor. A Restrição (3) define o número de professores associados
a uma disciplina. A Restrição (4) impede que disciplinas associadas a um professor partilhem slots. A Restrição (5) impede que disciplinas obrigatórias de um mesmo semestre
e de um mesmo curso partilhem slots. A Restrição (6) diz que se um professor está associado a uma disciplina, ele também está associado aos slots dessa disciplina. A Restrição
(7) complementa a Restrição (6), e fixa o número de slots de um professor em proporção

ao número de slots das disciplinas que ele está associado. A Restrição (8) refere-se aos
pares de slots a que um professor deseja não ser associado. A Restrição (9) diz que se duas
disciplinas partilham pelo menos um slot, então elas sofrem sobreposição de horários. As
Restrições (10), (11) e (12) referem-se as disciplinas obrigatórias, elas dizem que se as
cargas horárias das disciplinas obrigatórias de um semestre de um curso são superiores a
carga horária do turno primário desse curso, então essas disciplinas devem ser alocadas
no horário primário e secundário do curso, de forma que o turno primário esteja completamente preenchido, caso contrário, todas as disciplinas devem ser alocadas no horário
primário do curso. A Restrição (13) diz que as disciplinas optativas devem ser alocadas
em quaisquer slots. As Restrições (14) e (15) dizem que uma disciplina deve estar associada a um grupo de slots compatı́vel com sua carga horária. A Restrição (16) impede que
professores estejam alocados nos três turnos de um mesmo dia. A Restrição (17) define
que professores não devem ser alocados no último horário de um dia e no primeiro do
dia seguinte. A Restrição (18) se refere aos seminários, em que os professores devem
estar livres no horário CD da manhã ou no AB da tarde de quarta. As Restrições (19) e
(20) definem que um professor deve ter todos seus horários livre na Segunda ou Sexta. A
Restrição (21) se refere aos casais, e diz que o dia livre (Segunda ou Sexta) é o mesmo
para casais de professores. A Restrição (22) define que os pré-requisitos de uma disciplina devem ser alocados nos mesmo slots da própria disciplina. A Restrição (23) fixa os
eventuais horários predeterminados de uma disciplina. A Restrição (24) diz que professores devem estar livres nos horários das reuniões que participam. As demais restrições
são de integridade.

4. Trabalhos futuros
Com a implementação do modelo, que será realizado utilizando a linguagem de
programação C + + em conjunto com o solver CPLEX da IBM [IBM 2016] (a escolha da
linguagem e do solver se dá pela ampla literatura disponı́vel), esperamos bons resultados
para pequenas instâncias. Porém, para grandes instâncias é provável que o modelo não
encontre uma solução em tempo hábil, visto o caráter exponencial do problema. Nesse
caso, planejamos oferecer como entrada para o modelo uma solução viável, esperando
assim que ele produza uma solução melhor que a dada inicialmente.
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Abstract. This paper proposes a multi-agent system to identify patterns in driving vehicles in a fleet in order to save fuel. The identification is performed by
defining rules to be followed by the fleet drivers and the comparison of them
with the car’s telemetry data such as acceleration for example. When the norms
is violated, the reputation of the agents is refreshed model, showing that driver
its more distant of the goal (economize fuel).
Resumo. Este trabalho propõe um sistema multiagentes para identificar
padrões na condução de veı́culos de uma frota com o intuito de economizar
combustı́vel. A identificação é realizada por meio da definição de normas a serem seguidas pelos motoristas da frota e o confronto das mesmas com os dados
de telemetria do automóvel, como aceleração por exemplo. Quando as normas
são violadas, a reputação dos agentes é atualizada em um modelo, evidenciando
que o motorista está mais distante do objetivo de economizar combustı́vel.

1. Introdução
As empresas evitam ao máximo o desperdı́cio de seus recursos e na administração de
frotas de veı́culos isto está entre os maiores desafios. Em empresas que possuem frotas de carros, grande parte de seus custos refere-se a combustı́vel para os automóveis
[Martins et al. 2014]. Uma forma de reduzir estes custos seria por meio do monitoramento destes carros, utilizando-se um aparelho que coleta dados de telemetria do veı́culo,
como consumo de combustı́vel, aceleração/desaceleração, etc. E a partir dos dados
coletados, informar ao condutor quando ele está infringindo limites estabelecidos pela
organização e ao mesmo tempo orientando que atitude ele deve tomar. Utilizando-se dessa
estratégia é possı́vel reduzir em até 20% o consumo de combustı́vel [Gonder et al. 2012].
O software pode informar quando trocar de marcha, reduzir ou aumentar a velocidade,
dentre outras informações.
Pela necessidade que empresas tem de economizar combustı́vel. Este trabalho
destina-se a construção de um SMA (Sistema Multiagentes), que apresenta uma estrutura
organizacional, e estabelece normas a serem seguidas pelos motoristas que serão observadas em um cálculo para a reputação dos mesmos. A partir disso recompensas ou punições
podem ser aplicadas ao motorista refletindo sua obediência as regras imposta pelo sistema
de governança do SMA. Essa abordagem será utilizada para gerenciar toda uma frota de
veı́culos, que possuam em seus carros um dispositivo para coleta de dados de telemetria,
com a preocupação de não prejudicar a segurança do motorista.

Um SMA é composto por múltiplos agentes, que possuem comportamento
autônomo e que interagem com os outros agentes presentes no sistema. Estes agentes que
são de software, inspirados nos humanos e no seu comportamento em sociedade, podem
cooperar ou competir para atingir seus próprios objetivos [Girardi 2004]. Sendo assim um
SMA permite simular organizações do mundo real em software, sendo o comportamento
de cada pessoa da organização representado por um agente.
Normas e convenções normalmente são usadas por organizações humanas, para
aplicar ordem social. O SMA pode utilizar desses mecanismos para gerenciar a frota
[Dignum and Dignum 2001]. Para medir o quanto os condutores estão respeitando essas
normas, será avaliada a reputação dos mesmos na organização. A reputação é uma impressão dos outros agentes ou da própria organização em relação a um outro agente, que
é diretamente afetada pelo cumprimento ou violação de um norma.[Casare 2005].
A aplicação que está sendo proposta, procura estabelecer um controle social dos
agentes condutores por meio de normas. Esperando que eles venham a seguir essas regras
definidas pela organização, e que tenta definir um perfil de condução eficiente. Mas, caso
os condutores não estiverem se comportando como esperado, sua reputação vai denunciar
a má conduta, permitindo que a organização tome alguma medida. Tudo será realizado
em um SMA e testado por meio de informações sobre veı́culos em um banco de dados,
usando os recursos já apresentados.

2. Objetivos
Desenvolver uma organização com SMA que ao receber dados de monitoramento do condutor em uma frota de automóveis, informe ao condutor e a organização que gerencia a
frota quando o mesmo está fora do perfil de condução definido pelo sistema como eficiente (condução que implica no gasto mı́nimo de combustı́vel). Os objetivos especı́ficos
desta pesquisa são:
1. Definir fatores e normas que devem ser seguidos para condução eficiente.
2. Construção do sistema.
3. Validação por meio de testes com dados registrados de conduções de veı́culos em
uma frota.

3. Metodologia de Trabalho
O projeto será feito com o framework JaCaMo que é composto por três ferramentas: Jason, CArtAgO e Moise. Um estudo está sendo realizado com a implementação de alguns
exemplos na plataforma, tanto exemplos encontrados em seu site, quanto experimentais,
além do estudo de materiais teóricos disponı́veis.
As seguintes etapas devem ser realizadas para a conclusão do projeto: analisar fatores e normas que levam a uma condução eficiente, analisar equipamento para telemetria
de um veı́culo, desenvolvimento da arquitetura do SMA, estudo do framework JaCaMo,
analisar modelos de reputação, implementação do sistema, Execução e Testes, análise e
resultados.

4. Referencial Teórico
Esse tópico abrange conceitos que fundamentam esse artigo, os temas que serão abordados são: Sistema Multiagentes Organizacional, Telemetria e JaCaMo.

4.1. Sistema Multiagentes Organizacional
Sistema multiagentes faz parte de uma subárea da Inteligência Artificial Distribuı́da que
estuda o comportamento de agentes autônomos. Cada agente existe independente dos
outros agentes. E acredita-se que a partir do comportamento individual dos agentes que
cooperam ou competem, o grupo alcançará um grau de inteligência.
Não existe uma única definição de agente que seja consenso de toda a comunidade
de Inteligência Artificial, mas pode-se definir um agente como: uma entidade real ou
virtual que tem capacidade de agir sobre seu ambiente, podendo estabeler comunicação
com outros agentes. Seu conhecimento e comportamento são adquiridos por meio de
interações com outros agentes e percepções do ambiente [Weiss 1999].
SMA pode ser melhor compreendido e desenvolvido com base na sociedade humana. Um SMA pode usar organizações como modelo, pois elas podem ser vistas como
conjuntos de entidades reguladas por mecanismos de ordem social, composta por atores
autônomos para atingir um objetivo comum. Tendo organizações como modelo para um
SMA, deve-se ter estruturas de coordenação que imitam a estrutura da organização e que
são capazes de adaptar-se às mudanças de estrutura e objetivos[Weigland et al. 2001].
As organizações humanas, normalmente utilizam de normas e convenções para
lidar com ordem social. Normas e convenções especificam o comportamento que
indivı́duos da sociedade devem ter e são adequadas para o controle descentralizado
[Dignum and Dignum 2001]. E para saber o quanto os condutores estão respeitando essas
normas, será avaliado a reputação deles. A reputação é uma impressão compartilhada por
membros de uma organização, ela é construı́da dentro dos padrões e normas estabelecidos
por essa organização. A boa reputação é uma recompensa social pelo respeito a norma e a
má reputação é uma punição pelo descumprimento da norma [Castelfranchi et al. 1998].
4.2. Telemetria
A telemetria é a transferência e utilização de dados adquiridos por equipamentos remotos
para monitoramento, controle e medição desses dados [Ferreira 2015]. Telemetria é um
processo pelo qual as variáveis medidas são transmitidas para uma estação receptora distante, onde são exibidas instantaneamente e armazenadas. A transmissão pode ser feita
através de fios de cobre, fibras óticas ou ondas eletromagnéticas. Na área automobilı́stica,
a telemetria é realizada por radiofrequência, ela proporciona grandes avanços em tecnologia, torna veı́culos mais seguros e econômicos [DIAS 2010].
A telemetria automotiva é bastante utilizada em veı́culos comercias, onde é instalado um computador de bordo e vários sensores no veı́culo, para extrair: quantidade de
combustı́vel consumida, distância dirigida, locais visitados, rotas utilizadas, velocidade.
Apesar disso, a instalação de muitos sensores no veı́culo, possuem duas desvantagens que
é seu custo e poder causar falhas em componentes eletrônicos. No entanto, os automóveis
produzidos a partir 1996 possuem um padrão de diagnóstico de bordo que atende a todos
os requisitos necessários para a execução de uma telemetria, sem necessidade de instalar
sensores e fazer grandes intervenções no sistema elétrico do veı́culo, chamado OBD-II
[Teixeira et al. 2014].
É possı́vel usar adptadores para interagir com a porta OBD-II, podendo eles se
comunicar via USB, Wi-fi ou Bluetooth. Eles interagem com o utilizador através de soft-

ware especı́fico para computador e celular o que permite os mesmos extraı́rem as mesmas
informações que um computador de bordo, mas tem um custo monetário [Pina 2015].
4.3. JaCaMo
O JaCaMo é um framework conceitual e plataforma que permite a construção de um SMA
em três partes principais: os agentes, o ambiente e a organização [Boissier et al. 2013]. O
framework é resultado da integração de três plataformas:
• Jason: é um interpretador para linguagem AgentSpeak, baseado na arquitetura
BDI (Beliefes-Desires-Intentions) que permite a construção de agentes cognitivos
[Bordini and Hübner 2007].
• CArtAgO (Common ARtifact infrastructure for AGent Open environments): é um
framework e uma infraestrutura para a programação e execução de ambientes baseados em artefatos feito em java. Ele permite a construção e uso de artefatos
no ambiente, além da integração por meio de uma API de linguagens/frameworks
para programação de agentes. Os artefatos são entidades de software que representam objetos do meio ambiente dos agentes, e permitem obtenção de recursos
para suas necessidades [Ricci et al. 2011].
• Moise: é uma framework que possui um modelo de programação para
organização. Ou seja, tem uma linguagem para modelar a organização, uma estrutura para seu gerenciamento e apoio aos mecanismos de raciocı́nio dos agente.

5. Resultados
A partir da leitura de alguns artigos, foi possivel coletar fatores e normas necessários para
o SMA, estando entre esses fatores velocidade, aceleração/desaceleração, freada brusca,
etc. O framework JaCaMo na sua versão 0.5, apresenta muitas das caracterı́sticas necessárias para fazer o sistema, o CArtAgO pode representar o equipamentos de telemetria,
o Jason os agentes condutores e outros que forem necessários, mas a organização que é
implementada no Moise não possui normas de proibição que seriam as ideais para captura
de irregularidades na condução.

6. Conclusões
O projeto tem condições de ser feito, pois o framework apresenta condições de implementar a arquitetura necessária para o SMA aqui proposto. O sistema deve contar com
artefatos representativos dos dispositivos de telemetria, denominados computadores de
bordos, responsáveis pela coleta dos dados e que podem ser feitos utilizando o CArtAgO.
Agentes instrutores devem ficar responsáveis pela identificação de violações das normas
do sistema, pelos condutores, já que não existem normas de proibição no framework, o
que pode ser feito no Jason. Por fim, o servidor central feito com Jason deve atualizar
o modelo de reputação quando necessário e possuir algumas normas de obrigação feitas
em Moise, como por exemplo, sempre que for requisitado, o agente responsável deve
atualizar o modelo de reputação.
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Resumo. Linhas de Produtos de Software Dinâmicas (LPSDs) são utilizadas
como estratégia para o desenvolvimento de sistemas que requerem adaptações
em tempo de execução, tais como os sistemas sensı́veis ao contexto. Para
identificação e elicitação de requisitos em LPSDs são necessárias técnicas que
tratem adequadamente da identificação e modelagem da variabilidade. Este
trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem para elicitação e modelagem de requisitos de LPSDs para sistemas sensı́veis ao contexto.

1. Introdução
O reúso de software é uma estratégia de desenvolvimento de software capaz de fornecer produtos de maneira cada vez mais rápida, eficiente, de baixo custo e alta qualidade
[SOMMERVILLE 2011]. Uma das abordagens que utiliza o reuso é Linha de Produto
de Software (LPS), que pode ser definida como um conjunto de produtos desenvolvidos
a partir de um determinado grupo de caracterı́sticas comuns, e visa atingir um conjunto
especı́fico de clientes ou cumprir um determinado objetivo [Northrop et al. 2007].
Apesar de trazer vários benefı́cios, as LPSs não são capazes de produzir softwares
que requerem adaptações em tempo de execução. Sendo assim, as LPSs ficam restritas a
sistemas estáticos [Hinchey et al. 2012]. Para suprir essa deficiência, surgiram as Linhas
de Produtos de Software Dinâmicas (LPSDs), uma abordagem que tem foco direcionado
para atividades que ocorrem no momento da execução do software [Hinchey et al. 2012].
As LPSDs tem sido utilizadas como alternativas para o desenvolvimento de sistemas
mais complexos que requerem esses tipos de adaptações, como os sistemas sensı́veis
ao contexto. Dessa forma, para identificação e elicitação de requisitos em LPSDs, são
necessárias técnicas especı́ficas e mais robustas devido a complexidade desses sistemas.
No entanto, ainda há lacunas relacionadas as técnicas e abordagens para a elicitação e
modelagem de requisitos e adaptações de contexto na Engenharia de Domı́nio das LPSDs
[da Silva et al. 2016].
Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem para
elicitação e modelagem de requisitos de LPSDs para sistemas sensı́veis ao contexto,
levando em consideração aspectos dinâmicos destes requisitos. A abordagem utiliza
técnicas de requisitos tradicionais e técnicas que se concentram em identificar contextos e adaptações.

2. Fundamentação Teórica
As LPSDs promovem o suporte ao gerenciamento de features que requerem adaptação
em tempo de execução, denominadas features de contexto. Um ponto essencial é a

identificação dos contextos que a linha de produto precisará apoiar. Para tal identificação
podem ser realizadas duas atividades: a análise de domı́nio e a análise de contexto. Em
um estudo realizado por Silva et al. [da Silva et al. 2016], foram identificadas atividades, ferramentas, papéis, produtos de trabalhos e técnicas relacionadas a abordagem de
LPSDs. As atividades identificadas relacionadas a Análise de Domı́nio foram concepção,
elicitação, especificação e validação. No grupo das atividades da Análise de Contexto
consta a identificação de propriedades fı́sicas, identificação de features de contexto, modelagem de features de contexto e definição das regras operacionais.
A análise de domı́nio corresponde às atividades de entendimento do cenário real,
identificação e documentação das features de contexto do domı́nio. A análise de contexto
captura os contextos que causam variação no comportamento dos produtos da linha de
produto [Capilla et al. 2014]. O presente trabalho abrange os dois tipos de análise.
O trabalho de Silva et al. [da Silva et al. 2016] verificou quais métodos são utilizadas para representar a variabilidade em LPSD, e foi percebido que a abordagem mais
utilizada é o modelo de features, presente em aproximadamente metade (49%) dos trabalhos verificados. A variabilidade pode ser definida como a habilidade que um software
possui de alterar-se ou customizar-se a partir da descoberta de um ponto de variação
[Van Gurp et al. 2001].

3. Abordagem para Elicitação e Modelagem de Requisitos em LPSDs
A abordagem proposta neste trabalho engloba tarefas relacionadas a identificação e modelagem de requisitos funcionais e contextos. A Figura 1 ilustra as atividades do processo.
Figura 1. Fluxo do processo de elicitação e modelagem dos requisitos

O fluxo de atividades que compõem a abordagem proposta é iniciando com
a identificação dos cenários, responsável por gerar um artefato que auxiliará na
identificação e modelagem de processos de negócio. Em seguida os contextos para cada
processo são identificados, qualificados, quantificados e classificados, para que no final
do fluxo seja gerado um modelo de features, que constitui o produto final da abordagem.

3.1. Elicitação
3.1.1. Identificação dos cenários
A primeira atividade é responsável por identificar os possı́veis cenários, incluindo
informações sobre o que o sistema deverá oferecer, como o sistema deverá se comportar em determinadas situações, as possı́veis interações entre os usuários e o sistema e
onde o sistema irá atuar. Essa etapa pode ser realizada com a participação da comunidade
de stakeholders combinada com a revisão de ativos existentes, se houverem. Depois da
realização dessa atividade, um artefato de saı́da será produzido contendo todas as estórias
e cenários narrados pelos stakeholders participantes, em forma de texto simples.
Os cenários permitem a identificação de requisitos e consequentemente possibilitam a captura de features, uma vez que uma feature pode ser representada como uma
abstração de um requisito. Ao descobrir as features presentes nos cenários, são descobertos também os pontos de variação e suas variantes.

3.1.2. Identificação dos processos de negócio
Nesta etapa, uma análise do artefato inicial deve ser realizada afim de identificar os
elementos dos cenários e organizá-los em ações, atores, pré condições, pós condições,
cenário principal e triggers que farão com que a lógica de negócio seja criada automaticamente.
Com os cenários descritos em um documento estruturado e seus elementos identificados, é possı́vel convertê-los em casos de uso tabulares, uma vez que o documento de
cenários já contém os elementos que definem o caso de uso. Por meio destes é possı́vel
extrair processos de negócios referentes as funcionalidades da aplicação em um determinado cenário. O objetivo desta etapa é permitir que o engenheiro de domı́nio tenha uma
visão melhor das interações dos usuários com o sistema.
Para a identificação dos elementos dos cenários, serão identificadas correspondências entre os elementos dos casos de uso e os elementos que compõem o processo
de negócio. As ações são convertidas para tarefas e as triggers, transformadas em eventos
que impactarão o fluxo do processo. O fluxo do processo é identificado a partir do cenário
principal.

3.1.3. Identificação dos contextos e das adaptações dos processos
Devido à ocorrência de elementos dinâmicos presentes nos cenários, os processos também
possuirão elementos que sofrerão alterações para que o sistema possa responder de maneira adequada a cada contexto diferente.
O elemento ”pré condições”, pode determinar o comportamento do sistema para
uma situação em particular. Este elemento é útil para identificar os contextos dos processos, uma vez que um contexto pode ser definido, como todo conhecimento sobre de
uma entidade em um domı́nio, que permita particularizar uma situação, que é capaz de
interferir ou ativar um comportamento, durante a interação entre o usuário e a aplicação

na execução de uma tarefa [Xu et al. 2012]. Este mesmo elemento também pode definir
restrições entre as features.
A abordagem Provop foi adotada nesta etapa para a modelagem dos processos
de negócio e suas adaptações pois possui, a propriedade de ponto de ajuste, que permite,
adequar as tarefas do processo de acordo com o contexto em que ele está inserido, levando
em consideração a configuração do produto em tempo de execução.
3.2. Modelagem
3.2.1. Modelagem dos processos
Nesta etapa os contextos, processos e suas adaptações já foram identificados. Dessa
forma é possı́vel modelar os processos incluindo seus elementos dinâmicos. Para lidar
com a modelagem dos processos de negócio foi adotada a abordagem Provop, que é uma
abordagem capaz de lidar com conceitos avançados para configuração e gerenciamento
de variantes de processos de negócio. Essa abordagem provê soluções flexı́veis para o
gerenciamento das variantes dos processos de negócio ao longo do seu ciclo de vida
[Reichert et al. 2015]. Do ponto de vista dessa abordagem, processos variantes podem ser
derivados de outros processos através da adição, remoção, movimentação ou modificação
de operações.
3.2.2. Qualificação e quantificação dos contextos
Um modelo de contexto de forma tabular será utilizado nessa fase para auxiliar na
construção do modelo de features, neste modelo está contido o nome do contexto, a
qualificação e a quantificação do contexto.
A tarefa de qualificação do contexto se concentra em determinar intervalos ou
nı́veis de variações para o contexto, por exemplo, uma bateria de dispositivo móvel pode
possuir três (3) nı́veis: alta, média ou baixa, dessa forma, cada um dos nı́veis determina uma qualificação diferente do contexto. A tarefa de quantificação é responsável
por atribuir faixas de valores ao contexto, por exemplo, a bateria do dispositivo móvel é
considerada baixa quando está entre 0% e 15%.
3.2.3. Classificação dos contextos
Para a classificação dos contextos foi adotado o modelo de Hong, Chiu e Shen
[Hong et al. 2005], que classifica os contextos em três (3) categorias: i) contextos de
usuários; ii) contextos computacionais e; iii) contextos fı́sicos de ambiente.
Os contextos classificados estarão presentes no modelo de contexto, e facilitarão a
construção do modelo de features e do modelo de processos, permitindo que o engenheiro
de domı́nio tenha uma visão mais abrangente do domı́nio do sistema, e realize uma melhor
adequação das variações e configurações para atender a cada contexto.
Ao final desta atividade o modelo de features é construı́do e inclui todos os recursos identificados, restrições e configurações que variam de acordo com os contextos que
foram descobertos.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
A abordagem foi validada por meio da aplicação da mesma, em um cenário de refrigerador inteligente. O sistema utilizado para a validação contém, aspectos dinâmicos de
interação com o usuário e é também, capaz de armazenar preferências do usuário. Considerando a dificuldade de desenvolver sistemas para LPSDs, e que a variabilidade é um
conceito que se apresenta no desenvolvimento dos software desde a fase de Engenharia de
Requisitos, essa abordagem pode ser considerada um passo importante para iniciar um desenvolvimento de uma linha dinâmica, pois considera os elementos dinâmicos da mesma.
Ao final do trabalho, foi possı́vel construir do modelo de features com o auxı́lio dos artefatos desenvolvidos. Trabalhos futuros incluem: i) uma abordagem para a verificação e
validação dos requisitos de LPSDs; e ii) aplicação da abordagem em um desenvolvimento
de sistema real de LPSD.
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Uma API para Detecção de Dispositivos Móveis em
Ambientes Indoor
Francisco Lopes Daniel Filho, Jefferson De Carvalho Silva

Abstract:
People spend about most of their time indoors. In this scenario, some
applications may want to locate users inside buildings. Unfortunately, GPS
technology does not have a good indoor performance, so we developed positioning
techniques using WiFi signal. WiFi is an alternative way for indoor location and has
the advantage of not requiring expensive specific infrastructure. The main goal of this
document is to present an API for Android development platform aiming to help other
developers in creating applications for indoor environments, using WiFi signal. To
validate the API, we present a small test case application, using a client-server
approach.
Resumo:
As pessoas passam a maior parte do seus tempos em ambientes fechados
(indoor). Nesse cenário, algumas aplicações podem querer localizar usuários dentro
de estabelecimentos. Infelizmente, a tecnologia GPS não possui uma boa performance
em ambientes indoor, então foram desenvolvidas técnicas de posicionamento usando
o sinal WiFi. WiFi é um meio alternativo para localização indoor, e o mesmo possui
a vantagem de não necessitar de uma infraestrutura específica. O principal objetivo
deste documento é apresentar uma API para a plataforma de desenvolvimento
Android, visando ajudar outros desenvolvedores na criação de aplicações para
ambientes indoor usando o sinal WiFi.
1.

Introdução
A tecnologia GPS é usada constantemente para se obter a localização de
dispositivos, e consequentemente de seus portadores. Porém, quando se trata da
localização em ambientes indoor há uma redução de performance. Logo, outras
técnicas para se obter a localização em ambientes fechados foram desenvolvidas.
Neste trabalho, apresentamos uma solução que utiliza a tecnologia WiFi.
Pelo fato das pessoas passarem maior parte de seu tempo em ambientes
internos, a criação de aplicações para localização nestes recintos podem auxiliar em
diversas atividades: no âmbito comercial, informando a localização de produtos em
prateleiras para clientes; no âmbito educacional, detectando a presença de alunos em
sala de aula; e no âmbito hospitalar localizando pacientes e médicos, dentre outros
exemplos.
O principal objetivo deste documento é apresentar uma API para a plataforma
de desenvolvimento Android com intuito de auxiliar desenvolvedores na
implementação de aplicações para ambientes internos com o auxílio do sinal de WiFi

na tarefa de localização de usuários.
Utilizando todas as funcionalidades
disponibilizadas pela API, uma aplicação de caso de teste foi desenvolvida com o
intuito de detectar a presença de estagiários em seu ambiente de trabalho.
O documento está dividido como segue. A Seção 2 apresenta a definição
básica da tecnologia WiFi. A Seção 3 apresenta uma breve apresentação sobre as
técnicas de posicionamento indoor. A Seção 4 apresenta a metodologia utilizada para
o desenvolvimento da API e da aplicação proposta. E por fim a Seção 5 apresenta as
conclusões obtidas e trabalhos futuros.



2.



WiFi
WiFi se refere a Wireless Fidelity. Esse termo é normalmente utilizado para se
referir a redes WLAN que operem empregando algumas das especificações IEEE
802.11 (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n).
A primeira versão do padrão IEEE 802.11 foi lançada em 1997, e previa taxas
de transmissão de 1 a 2 megabits e utilizava a faixa dos 2.4 GHz. Esse padrão levou à
criação de produtos com baixa compatibilidade entre si, mas consolidaram a base para
o desenvolvimento dos padrões atuais. As redes IEEE 802.11 operam nas bandas de
ISM (Industrial, Scientific and Medical) e portanto não necessitam de licença para
funcionar (CARVALHO, 2007).

3.

Técnicas de Posicionamento Indoor
Essa seção apresenta as técnicas de posicionamento indoor utilizadas no
desenvolvimento da API.
3.1.

Proximidade
Utilizando o algoritmo de proximidade, a localização do objeto é simbólica e
relativa. Em um primeiro passo, a localização de todos os pontos de acesso de
referência são registrados. Quando o dispositivo móvel detecta a presença de uma
dessas bases, sua posição é considerada a mesma da base detectada. Quando o
dispositivo detecta mais de uma base ao seu redor, sua posição é estimada com a base
que possui maior sinal (CONTE et al., 2015).
3.2.

RSSI-Based
Essa técnica provê o cálculo da distância entre o emissor e o receptor tendo
como principal informação a força do sinal recebido (RSSI). A distância pode ser
calculada através da relação entre a potência do sinal e sua taxa de perda em função
da distância a qual pode ser obtida pelo cálculo da Perda no Espaço Livre (Free Space
Path Loss).
Com a equação apresentada abaixo é possível obter a distância entre o receptor
e o emissor do sinal.

Onde d é a distância estimada, R é a intensidade do sinal medido a 1 metro do
emissor ou ponto de acesso. C é o valor da intensidade medido no momento do
cálculo. A variável n representa a perda da intensidade do sinal proveniente do
emissor. No espaço livre n é igual a 2, mas para caminhos com obstáculos, n tem um
valor entre 4 e 5 (CRUZ et al., 2011).
Quando a API detecta todas as redes WiFi ao redor do celular, SSID, MAC e o
RSSI, dessas redes são coletados. Utilizando cálculo acima com o valor do RSSI à um
metro da rede e a perda de sinal, se torna possível estipular a distância do dispositivo
para cada rede.
4.

Metodologia
Nesta seção serão apresentados os passos executados para o sucesso de todo o
projeto.
4.1.

Desenvolvimento e Teste da API
No desenvolvimento da API foram utilizados dois padrões de projeto, sendo
eles, o Singleton, e Observer (Figura 1). O seu funcionamento básico está
representado na figura abaixo.

Figura 1 - Arquitetura básica da API

Para usar a API uma aplicação deve registrar suas a
 ctivities que serão
responsáveis por tratar os dados das redes WiFi coletadas pela API. Esse registro é
feito pela classe NetworkManager.

Quando a API detecta a presença de dispositivos WiFi, os dados desses
dispositivos RSSI, MAC e SSID são coletados. A classe NeworkReceive é
responsável por fazer essa operação. Quando coletados, os dados são enviados para a
classe NetworkManager, que é responsável pelo cálculo de RSSI para metros e, a
partir daí, todas as redes com MAC, RSSI, distância e SSID são enviadas para os
listeners cadastrados.
Para ter acesso a funcionalidade de observar uma rede WiFi, é necessário
invocá-la pela classe NetworkManager, onde a mesma irá iniciar um serviço em
segundo plano, que irá checar se o dispositivo está dentro do raio informado. Quando
esse serviço é finalizado, o resultado é retornado para a aplicação que o chamou.
Para testar as funcionalidades da API uma aplicação de caso de teste foi
desenvolvida (Figura 2). Nessa aplicação é possível visualizar todas as redes WiFi ao
redor do dispositivo. Outra funcionalidade disponibilizada pela API é a de observar
uma rede. Essa funcionalidade informa a porcentagem de tempo em que o dispositivo
permaneceu no raio de distância observado.

Figura 2 - Aplicação de teste da API

4.2.

Desenvolvimento da Aplicação
O desenvolvimento de uma aplicação de checagem de presença foi firmado
para testar o funcionamento da API. Essa aplicação irá automatizar a checagem de
presença de estagiários em seu ambiente de trabalho.
Para o desenvolvimento desta aplicação foi necessário, em primeira etapa,
aprender a usar novas tecnologias. As tecnologias aprendidas foram: NodeJs, que se
trata de um framework para desenvolvimento de aplicações server-side. MongoDB,
banco de dados orientado a documentos e AngularJs, framework Javascript para
desenvolvimento de aplicações WEB.
A aplicação de presença possui a arquitetura Cliente-Servidor. No lado do
servidor, foi criado um Web Service utilizando a plataforma NodeJs e a arquitetura
REST, logo as duas aplicações cliente, tanto a feita para dispositivos Android, quanto
a aplicação WEB, utilizam os mesmos serviços.

No lado cliente, foi desenvolvido duas aplicações, uma para a plataforma
Android e outra para a plataforma Web. Na aplicação Web, o administrador pode
cadastrar uma turma, informando os membros, horários de atividade na semana, como
também, cadastrar os dados de checagem de presença (raio de distância, tempo de
checagem, porcentagem mínima para presença) que serão utilizados pelo aplicativo
Android. Nessa mesma aplicação um usuário pode criar uma conta e visualizar todas
as turmas que o mesmo está vinculado, além de ter acesso a todas as suas presenças já
cadastradas.
Na aplicação Android, destinada apenas para os membros de times, o usuário
pode criar uma conta, obter acesso a todas as suas presenças para cada turma que o
mesmo está vinculado.
Quando um membro de um time entra na aplicação Android, uma requisição
para obter todas as turmas que o mesmo está vinculado é feita para o Web Service.
Quando essa requisição é terminada, todos os horários de checagem cadastrados pelo
administrador para cada turma é salvo no dispositivo. Para cada horário cadastrado,
um serviço de checagem de presença é agendado no dispositivo, esses serviços
utilizam a API, onde a mesma irá checar se o membro do time está no raio de
distância informado pelo administrador. Caso o mesmo permaneça nesse raio pelo
tempo indicado, sua presença é enviada para o servidor, caso contrário, sua falta é
registrada.
5.

Conclusões
Com as funções básicas da API desenvolvidas, se tornou possível o
desenvolvimento da aplicação de checagem de presença. Essa aplicação deverá ajudar
membros de um time de estágio que se esquecem de informar sua presença. Nessa
aplicação muitos conhecimentos foram adquiridos, novas linguagens de programação,
frameworks de desenvolvimento.
Para trabalhos futuros estão sendo desejados a melhoria de alguns aspectos de
segurança e privacidade, tanto na API quanto na aplicação de checagem de presença
além de testes com uma grande quantidade de estagiários, obtendo assim uma
porcentagem de acerto do sistema.
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Abstract. The Bitcoin introduced the blockchain technology. Soon, organizations realized its potencial for other kind of applications. Later then, the first
database based on the blockchain emerged, BigchainDB. This paper performs a
performance evaluation of BigchainBd in terms of writes and reads for different
size of files.
Resumo. Com o advento do Bitcoin, foi introduzida a tecnologia blockchain.
Ao passar do tempo viu-se o potencial para outra gama de aplicações. Logo,
surgiu o primeiro banco de dados baseado nesta tecnologia, o BigchainDB. Este
artigo realiza uma avaliação de desempenho do BigchainDB no que diz respeito
a operações de escrita e leituras para diferentes tamanhos de documentos.
Palavras-chave: blockchain, BigchainDB, Bitcoin.

1. Introdução
O primeiro dinheiro digital, o Bitcoin, foi publicado por Nakamoto (2008). Uma
combinação de fatores permitiu essa moeda ser difundida, uma delas é que além de ser
um ativo digital, também é um sistema de pagamento completamente descentralizado.
O Bitcoin permite também transações financeiras seguras em uma rede peer-to-peer com
participantes não-confiáveis, sem depender de uma autoridade central. Uma dentre muitas
caracterı́sticas que foram incorporadas graças à tecnologia blockchain.
Com a popularização do Bitcoin viu-se o potencial da blockchain para outros tipos
de aplicações. Logo várias organizações adaptaram a tecnologia de acordo com as suas
necessidades. Surgindo assim o BigchainDB, que é um banco de dados distribuı́do e descentralizado que incorporou as caracterı́sticas da blockchain sem perda em escalabilidade,
o que garante para o sistema bom desempenho mesmo quando utilizado em larga escala.
Uma vantagem do BigchainDB é que pode ser utilizado de forma genérica, não estando
restrito a criptomoedas, porém mantendo a integridade e imutabilidade dos dados. Com
o BigchainDB é possı́vel criar e transferir um ativo digital qualquer, podendo ser uma
imagem, um documento, texto simples, etc.
Em McConaghy et al. (2016) foi feita uma avaliação de desempenho do BigchainDB em termos de inserções de arquivos de pequeno tamanho, o bloco inteiro ocupou 900Kb, porém não foram realizados medições a fim de observar o comportamento do
banco de dados para arquivos de tamanhos maiores. O objetivo deste artigo é avaliar as
operações de escrita e leitura do BigchainDB para documentos de diferentes tamanhos.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 explica
a estrutura da blockchain e a Seção 3 explica a arquitetura do BigchainDB. A Seção

4 apresenta os experimentos realizados. Por fim, a Seção 5 mostra as conclusões do
trabalho.

2. Blockchain
De acordo Antonopoulos (2014), a blockchain é uma lista encadeada e ordenada de blocos
que contém transações como carga principal. Cada bloco referencia o seu anterior e os
mesmos são identificados pelo resultado de uma função hash criptográfica, que mapeia
um dado de tamanho variável para um de tamanho fixo. Para a blockchain é desejável
que a função hash produza dois resultados iguais se, e somente se, as entradas forem as
mesmas, portanto, deve existir uma hash diferente para cada bloco.
A Figura 1 ilustra este conceito, observe que o bloco é representado pelo retângulo
cinza. H é uma função hash qualquer que recebe como parâmetro o bloco anterior, indicado pela seta vermelha, logo, cada bloco sabe quem é o seu anterior através da hash
obtida como resultado de H.

Figura 1. Estrutura da blockchain

3. BigchainDB
O BigchainDB é um banco de dados descentralizado e distribuı́do, e incorpora as melhores caracterı́sticas da blockchain e de bancos de dados distribuı́dos (BDD) [McConaghy
et al. (2016)]. O BigchainDB foi construı́do a partir do RethinkDB1 , do qual herda suas
caracterı́sticas de alta escalabilidade, e a partir dele as caracterı́sticas da blockchain foram
incorporadas, tais como controle descentralizado, imutabilidade, e criação de movimento
de ativos digitais.
Apesar de ser utilizado como um único sistema, ele possui dois bancos de dados
distribuı́dos: o backlog e a blockchain. O backlog serve para armazenar um conjunto
de transações desordenado. No contexto deste trabalho, as transações são os arquivos
armazenados. Cada transação ao ser recebida por um nó é validada, e se de acordo com
aquele nó, for uma transação válida, ela é armazenada em no backlog. A função da
blockchain é armazenar os blocos de forma ordenada, sendo que cada bloco possui uma
referência para o bloco anterior. Os blocos possuem três estados distintos: não-decidido,
válido e inválido. O estado inicial é não-decidido, os nós que possuem permissão de
1

https://www.rethinkdb.com

voto devem decidir se o bloco é válido ou inválido. O estado é decidido por maioria e
um bloco só pode receber votos positivos se todas as transações contidas dentro do bloco
forem válidas.

4. Avaliação do BigchainDB
Nesta Seção, é apresentado um experimento que teve como objetivo avaliar o desempenho
do BigchainDB em termos de números de leituras e escritas realizadas. Define-se escritas
por segundo, a quantidade de vezes que o banco de dados foi capaz de armazenar com
sucesso um determinado conjunto de blocos no espaço de tempo de um segundo. Entendese por leituras por segundo, a quantidade de vezes que o banco de dados foi capaz de
buscar uma determinada transação no espaço de tempo de um segundo. Embora possam
ter qualquer tamanho, neste artigo as inserções e leituras ocorrem para arquivos tamanhos
pré-determinados.
O experimento foi realizado utilizando o serviço de máquinas na nuvem da Amazon AWS. Duas instâncias (t2.medium) foram ativadas. Ao longo do texto, a instância
que executou o BigchainDB será chamada de servidor e a que solicitou e enviou os dados será chamada de cliente. Ambas instâncias estavam dentro da mesma rede local e
possuı́am a seguinte configuração de hardware:
• Memória RAM: 4Gb;
• Processadores virtuais: 2;
• Armazenamento: SSD 8Gb.
O servidor teve a seguinte configuração de software:
• BigchainDB v0.6;
• Ubuntu Server 14.04 LTS.
O processo do cliente é um script escrito em Python. Devido a compatibilidade do
driver ser somente com versões do Python acima da 3.5, embora o hardware do cliente
e servidor seja o mesmo, no cliente optou-se por uma versão mais recente do Ubuntu,
que contêm uma versão do Python nativa compatı́vel com o driver que foi utilizado no
experimento. A configuração do cliente está listada abaixo:
• Ubuntu Server 16.04 LTS;
• Python 3.5.1;
• Driver v0.0.2dev12.
Todos os dados foram coletados através da página de administrador do BigchainDB, que fornece em tempo real a quantidade de escritas e leituras que o cluster
está fazendo por segundo.
4.1. Avaliação do Processo de Escrita
Neste experimento avaliou-se o desempenho das inserções no BigcahainDB. Para isso,
criamos um processo no cliente que insere um bloco com uma transação válida no banco
de dados. A transação continha um arquivo cuja única finalidade foi aumentar o tamanho
total do bloco, que variou entre 2Mb, 4Mb, 8Mb e 16Mb. Para cada tamanho de bloco,
o processo cliente enviava solicitações de inserção para o servidor de banco de dados em
um laço que durou 60 segundos, descrito no código abaixo:

1
2
3

while time . time ( ) < fim :
r . db ( ’ b i g c h a i n ’ ) . t a b l e ( ’ b i g c h a i n ’ ) . i n s e r t ( d , d u r a b i l i t y = ’ s o f t ’ ) .
run ( )

Onde d representa o bloco que está sendo enviado ao banco no momento, e o parâmetro
soft indica que o banco de dados irá confirmar a escrita imediatamente após o bloco ser
armazenado em memória.
A Figura 2 ilustra o resultado obtido neste experimento, a quantidade de vezes que
o banco foi capaz de inserir um documento em função do tamanho do arquivo armazenado.

Figura 2. Quantidade de escritas em função do tamanho do arquivo

4.2. Avaliação do Processo de Leitura
Neste segundo experimento, o objetivo foi avaliar o desempenho da leitura dos dados
no BigchainDB. Antes de iniciar a avaliação em si, foram criadas transações que foram
enviadas para o banco. Assim como no experimento de escrita, o tamanho do bloco com
a transação variou entre 2Mb, 4Mb, 8Mb e 16Mb. Este passo é necessário para que
fosse possı́vel solicitar ao banco que recuperasse a transação pela sua identificação única.
Tendo a posse da identificação única de cada transação, o cliente enviou solicitações de
leitura ao banco durante 60 segundos, para cada tamanho de arquivo.
1
2

while time . time ( ) < fim :
b . t r a n s a c t i o n s . r e t r i e v e ( tx [ ’ id ’ ])

A linha 2 do código acima busca no banco pela determinada transação, onde
tx[’id’] traduz-se para a identificação única mencionada no parágrafo anterior. A Figura 3 ilustra o resultado obtido neste experimento, a quantidade de vezes que o banco foi
capaz de recuperar uma transação em função do tamanho do arquivo lido.

Figura 3. Quantidade de leituras em função do tamanho do arquivo

A partir do resultado obtido, pode-se concluir que o BigchainDB apresentou um
desempenho melhor para leitura do que escrita, pois para um mesmo tamanho de documento, o número de leituras por segundo foi superior ao número de escritas. Além disso,
pode-se observar que a queda no número de leituras deu-se mais lentamente. Este é um
comportamento esperado, pois segundo McConaghy et al. (2016) o BigchainDB possui
uma forte consistência dos dados, que neste contexto significa uma ordenação confiável
das transações, em detrimento do desempenho. Como para recuperar os dados não é necessário realizar uma série de instruções que garantem a consistência, é esperado que a
leitura tenha um desempenho melhor que a escrita.

5. Conclusão
Neste artigo foi apresentado uma avaliação do desempenho de um banco de dados baseado na tecnologia blockchain, o BigchainDB. Baseando-se nos dados coletados, pode-se
afirmar que o banco de dados apresenta um desempenho melhor para a leitura dos dados
que estão armazenados, sugerindo assim, que o BigchainDB é um banco de dados mais
apropriado para casos de uso em que a leitura dos dados acontece com mais frequência
que a inserção de novas informações.
Como trabalho futuro, desseja-se avaliar o banco de dados em um ambiente com
uma quantidade maior de nós a fim de observar o impacto na leitura e na escrita total do
cluster. Além disso, deseja-se comparar o desempenho do BigchainDB com o de outros
bancos de dados.
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Abstract. The didactic proposal of the Educational Robotics is, in its essence,
create an active and participatory learning, developing the cognitive and
logical-mathematical of any student. So, it becomes necessary to produce new
objects of study that contribute to the interest and student learning, and make
possible the inclusion of robotic in the classroom. This article presents the
positive experience gained into designing a robotic arm as functional and
didactic educational tool and develop it using the free hardware Arduino to
facilitate the experimentation and construction of this object of study in the
context of Educational Robotics.
Keywords. Educacational Robotics. Arduino. Information and Communication
Technologies
Resumo. A proposta didática da Robótica Educacional é, na sua essência,
gerar uma aprendizagem ativa e participativa, desenvolvendo o raciocínio
cognitivo e lógico-matemático de qualquer estudante. Assim, faz-se necessário
produzir novos objetos de estudo que contribuam para o interesse e
aprendizado deste aluno, e possibilitem a inserção da robótica na sala de aula.
Este artigo apresenta a experiência positiva obtida em projetar um braço
robótico como ferramenta educativa funcional e didática e desenvolvê-lo
utilizando o hardware livre Arduino para facilitar a experimentação e
construção deste objeto de estudo no contexto da Robótica Educacional.
Palavras-chave. Robótica Educacional. Arduino. Tecnologias de Informação e
Comunicação

1. Introdução
O estudo da robótica agrega os conhecimentos da computação, da mecânica e da
eletrônica permitindo a construção de sistemas complexos. Circuitos elétricos e
integrados são projetados para controlar componentes mecânicos e permitir a automação
de uma grande variedade de movimentos.
A metodologia proposta pela robótica pedagógica objetiva sair do estudo da teoria
para prática, aliada à multidisciplinaridade, integra conceitos da matemática, física,

química e outras disciplinas, estudando principalmente a eletrônica e a computação. Por
isso, a construção de objetos de estudo, os quais serão o primeiro contato dos alunos com
a robótica. Esses objetos de estudo precisam ser simples, interessantes e desafiadores para
aplicação ideal da multidisciplinaridade na robótica educacional (ALZIRA, 2009).
Atualmente, há uma enorme variedade de projetos disponíveis para aplicação
didática da robótica na sala de aula. A literatura traz algumas realizações destes projetos
que vão desde aqueles utilizando produtos comerciais (ALZIRA, 2009) até aqueles
construídos com componentes discretos adquiridos a baixo custo (FRANKLIN, FLÁVIA,
NASCIMENTO, 2010). Porém, para que seja eficaz a implementação da robótica
pedagógica, é desejável que haja um contato direto com um projeto funcional,
previamente construído. Este primeiro contato é importante para que os circuitos digitais
envolvidos não causem estranheza aos alunos, e assim despertem o interesse em procurar
soluções, questionar, desenvolver o raciocínio e buscar entender como aquele objeto de
estudo foi construído e como ele funciona por meio de atividades lúdicas (SILVANA,
2004).
A proposta deste trabalho é descrever o processo de pesquisa, projeto e construção
de um estudo de caso que consiste: um braço robótico com circuito integrado Arduino
controlado pelo computador ou aplicação móvel para smartphone ou tablet. É preciso
levar em consideração os desafios e as premissas necessárias para produzir uma
ferramenta educativa ideal, que será utilizada por professores e alunos de ensino
fundamental em escolas públicas municipais como seu primeiro contato com a robótica.

2. Tecnologias de Informação e Comunicação e a Robótica Educacional
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser definidas como
quaisquer recursos tecnológicos que proporcionem melhorias na comunicação,
automação, ensino e aprendizagem (BRAGA, DOTTA, PIMENTEL, 2013). A
disseminação de TIC nas escolas faz parte uma metodologia moderna para garantir a
evolução deste processo educativo.
A robótica educacional (ou pedagógica) é uma ferramenta educativa bastante
eficiente no contexto da evolução do processo de aprendizado através da educação
versada pela tecnologia. A aplicação desta ferramenta como TIC em uma sala de aula é
uma maneira interessante de propiciar aos alunos novas formas de gerir e disseminar o
conhecimento, garantir a organização da experiência de aprender e desenvolver o trabalho
em equipe, capacidade de solucionar problemas e estimular a criatividade. (MARCOS,
MARCOS, FÁBIO, 2012).
Estes são apenas alguns benefícios da aplicação das TIC e robótica pedagógica na
educação. Inúmeros resultados e impactos positivos sobre esse contexto podem ser
observados se estas tecnologias forem aplicadas de forma produtiva e efetiva, explorando
competências dos alunos que irão mais bem prepará-los para estudos posteriores.
(TATIANA, 2011)

3. Hardware Livre Arduino
Qualquer tecnologia livre, seja de hardware ou de software, está sempre associada ao
fácil acesso na internet a comunidades de usuários dessas tecnologias, tutoriais e fóruns
de aprendizado que compartilham experiências, o que pode facilitar a utilização desses

recursos tecnológicos para a auto didática e principalmente, para a robótica educacional.
O Arduino é um exemplo de hardware livre que possui essas características.
Trata-se de um circuito integrado, uma placa com componentes eletrônicos e um
microcontrolador. Assim, é possível programá-lo para ser capaz de tratar comandos e
instruções e ordenar os movimentos de um robô e objetos interativos (ARDUINO, 2016).
A plataforma de prototipagem Arduino se destaca por permitir que, sem nenhum
conhecimento prévio em eletrônica e programação, os estudantes possam colocar em
prática suas ideias e facilmente pesquisar como podem fazer interação de objetos
robóticos e ambientes. Para construção do braço robótico neste projeto, o modelo mais
comum da placa Arduino pôde ser programada para movimentar quatro motores servos
(motores com capacidade de movimentos angulares precisos) e permitir que o mesmo
fosse conectado e controlado por um computador ou smartphone.
Sendo assim, justifica-se a escolha do Arduino para construção deste braço
robótico por ser uma ferramenta ideal para utilização da robótica no contexto educacional,
e ainda, ao fazer uso de uma tecnologia livre, facilita a reprodução e implementação deste
projeto por professores, articuladores e até mesmo alunos de maneira mais simples e
acessível. Disseminar a ideia de facilidade e simplicidade que acompanha o estudo da
robótica com o Arduino pode despertar a curiosidade dos usuários atingidos pelo projeto,
possibilitando que qualquer pessoa interessada a iniciar os estudos da robótica aprenda
programação e eletrônica básica com pouco esforço e conhecimento prévio (MARCOS,
MARCOS, FÁBIO, 2012).

4. Integração do Arduino com Computadores e Aplicações Móveis
Os computadores evoluíram ao longo das últimas décadas, principalmente seus
processadores que ficam cada vez menores e mais rápidos a cada ano. Devido a essa
constante evolução, os telefones atualmente possuem elevado poder de processamento,
componentes de Entrada/Saída, sensores, Sistemas Operacionais próprios e recursos
característicos dos computadores pessoais, permitindo o uso intenso e desenvolvimento
de aplicações móveis para estes smartphones (JOÃO, 2012).
O braço robótico deste projeto é movimentado por quatro servos motores, cada
um deles possui uma faixa de angulação de 0 a 180º. Assim o usuário precisaria calcular
e inserir o ângulo desejado para cada motor específico para realizar uma simples ação,
como por exemplo: Girar para a direita, agarrar um objeto, girar para esquerda e soltá-lo.
Essa abordagem pode ser demasiadamente complicada levando-se em conta que se trata
de uma simples ação. Nesse sentido passa a ser interessante o uso de uma aplicação que
auxilie o usuário.
Foi projetada uma aplicação móvel com uma interface intuitiva e simples, que
permitisse o uso recreativo e didático do braço robótico como objeto de estudo na sala de
aula. Para construção desta aplicação, um algoritmo que implementa um protocolo de
comunicação básico recebe uma angulação e o número correspondente ao motor que irá
atuar. Um exemplo de código que implementa esse algoritmo, tratando os comandos
recebidos e suavizando os movimentos dos motores e o e protocolo de comunicação deste
trabalho podem ser encontrados em https://github.com/wgalam/robo-ufc-qx. Neste
mesmo endereço está disponível nosso protótipo funcional da aplicação para smartphones
e tablets.

O Arduino ligado a um módulo bluetooth transforma-se em uma unidade micro
conexão por interface área entre smartphones ou tablets e a unidade micro controladora,
como mostra a Figura 1.

Figura 1. Ilustração da comunicação via bluetooth ou cabo entre computadores ou
dispositivos móveis e a unidade micro controladora

Partindo desse conceito, qualquer aplicação móvel desenvolvida que implemente
as mesmas regras deste protocolo de comunicação ou computador conectado ao Arduino
pode controlar este braço robótico. A interação do usuário, por meio da aplicação móvel,
poderá ser de duas formas: movimentar o braço selecionando um botão na tela, o qual
indica o motor a atuar, e utilizando a barra de rolagem para aumentar ou diminuir a
angulação; permitir que o controle do braço seja feito por linha de comandos textuais,
transmitindo ao Arduino a indicação do servo motor e o ângulo desejado.
Fez-se necessário, já na etapa de concepção: inferir as possíveis falhas que podem
ocorrer na utilização de um objeto como este em sala de aula; analisar o contexto de uso
e a natureza da interação entre os usuários envolvidos (alunos, público alvo com faixa
etária de 10 a 14 anos), tornando esta aplicação autoexplicativa e de interface intuitiva
(botões e design bem definidos, respeitando os aspectos cognitivos dos usuários) como
indicam os estudos de IHC (DINIZ, BARBOSA, 2010).

5. Considerações finais
Todas as etapas deste projeto, desde a sua concepção, pesquisa e construção do protótipo
de um braço robótico, consideraram os estudos de interação de professores e alunos com
computadores, smartphones e tablets. Objetivando o aprendizado e facilitando a
familiarização destes usuários com a robótica, a experiência de construção deste projeto
apresenta um objeto de estudo simples e estimulante, resultando em uma ferramenta
educativa, sendo essa uma das execuções práticas da Robótica Educacional.
Os resultados esperados poderão ser observados após sua devida implementação
juntamente com alunos e professores, demonstrando através da robótica que é possível

utilizar métodos alternativos para auxiliar na educação, visto que a realidade do meio
escolar em escolas públicas municipais muitas vezes não permite que o aluno tenha fácil
acesso a recursos tecnológicos.
Portanto, a educação aliada ao uso destes conhecimentos facilita a experimentação
e inovação no processo de aprendizado, estimulando a inteligência e criatividade. A
construção de projetos como este, também fruto da robótica educacional, é uma porta de
entrada para aproximar alunos e professores da tecnologia. Uma possível extensão deste
trabalho seria extrair as estatísticas do resultado da aplicação do conceito aqui proposto
no ensino fundamental em escolas municipais.
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Abstract. The programming teaching is one of the big challenges of
computing, thus it is one of the determining factors for the withdrawal of
students in computer courses. This article is a proposed methodology for the
programming education for people who are not of the computing area. The
main advantages of this methodology is that it is divided into sequential levels,
where in one level depends immediately above. Thus the student subjected to a
methodological proposal, will be increased knowledge before you encounter
the sedimented programming.
Resumo. O ensino de programação é um dos grandes desafios da
computação, sendo um dos fatores determinantes para a desistência dos
alunos em cursos de computação. Esse artigo apresenta uma proposta de
metodologia para o ensino de programação para pessoas que não são da área
da computação. As principais vantagens dessa metodologia é que ela é
dividida em níveis sequenciais, em que um nível depende imediatamente do
anterior. Dessa forma, o aluno submetido a essa proposta metodológica terá
acesso a conhecimentos incrementais antes de se deparar com a programação
sedimentada.

1. Introdução
Um levantamento realizado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo (SEMESP, 2014) revelou que os
cursos da área de tecnologia da informação (TI) são os que possuem a maior taxa de
desistência de alunos, com um elevado nível de frustração e evasão dos estudantes.
Segundo o SEMESP (2014), a cada três alunos que entram no curso de Sistemas da
Informação, apenas um recebe o diploma. Para cada quatro alunos que entram no curso
de Ciência da Computação, apenas um chegam ao término do curso.
Devido a esse grande número de desistências, há um déficit grande na formação
de profissionais desta área. A falta de domínio de conhecimentos matemáticos pelos

alunos é um possível fator explicativo para a falta de interesse e evasão em cursos na
área. Lewis e Shah (2012), por meio de uma análise da literatura, indicam que há
necessidade de conhecimentos prévios de matemática, sem o qual os alunos terão
dificuldades em reconhecer modelagem de algoritmos e sequências numéricas.
Vendo o expressivo número de desistências da área da computação, este trabalho
busca uma nova maneira de ensinar programação para pessoas que não pertencem à área
da computação, que envolve o pensamento computacional (WING, 2006), esse conceito
será usado na metodologia proposta por dar uma base de raciocínio lógico sem usar
programação sedimentada. Programação lúdica (MALAN; LEITNER, 2007), com esse
conceito podemos explorar o básico de programação com uma ferramenta simples e de
forma lúdica, incrementando assim mais capacidade de abstração para a metodologia
proposta. Parte-se do pressuposto de que o uso conjunto desses dois conceitos
possibilita um meio mais simples de programação, utilizando apenas conceitos lógicos
básicos e inclusivos, a fim de que o estudante desenvolva suas habilidades cognitivas e
melhore suas aptidões lógicas. A partir do uso conjunto desses conceitos, propomos a
tríade denominada PCPL&A, onde PC é o Pensamento Computacional, PL é a
Programação Lúdica e A é o Algoritmo.

2 Trabalhos relacionados
Na literatura, estão descritas variadas abordagens para o ensino de programação. Uma
das técnicas é o uso do pseudocódigo, uma maneira informal de usar o código sem
vinculações à sintaxe de uma linguagem tradicional, objetivando assim a facilidade de
entendimento para qualquer pessoa. O uso de pseudocódigo torna o programa mais
trivial e menor, além do que o pseudocódigo auxilia na capacidade de abstração e
lógica, ficando assim mais fácil de compreender o programa. Em termos de
classificação, nesta categoria, Almeida et al (2004) descrevem o ambiente AMBAP e
Silva e Favero (2005) descrevem o ambiente VisualPseudo. O pseudocódigo possui uma
desvantagem muito grave que é a falta de padronização, em consequência de o
pseudocódigo ser muito genérico.
Em outra técnica de ensino de programação, Barcelos e Silveira (2012) discute a
identificação de características cognitivas e de um mapeamento de competências nos
padrões curriculares brasileiros com atividades usando o pensamento computacional a
análise de Barcelos e Silveira é muito inclinada para relações matemáticas e pensamento
computacional. Apesar de ser uma excelente ideia a junção do pensamento
computacional e relações matemáticas, os autores concentram-se apenas no pensamento
computacional e vagamente em programação lúdica.
Aureliano e Tedesco (2012) apresentam um estudo preliminar que tem a
finalidade de avaliar o ambiente introdutório de ensino Scratch1 como uma abordagem
alternativa para o processo de ensino-aprendizagem de programação. É um trabalho que
faz uma análise de formas de ensinar programação, tanto no ensino tradicional quanto
no ensino com programação lúdica. Os autores apenas confirmam que o ensino de
programação no estilo tradicional ainda possui resultados nem sempre satisfatórios.
Segundo Aureliano e Tedesco (2012), usando-se novos meios de ensino de
1

[https://scratch.mit.edu]

programação, podem-se ter resultados melhores do que o ensino tradicional. Porém,
Aureliano e Tedesco (2012) não detalharam a abordagem aplicada e nem apresentam
uma descrição de como fora aplicada a avaliação para coletar resultados.

3. Metodologia proposta
A metodologia proposta foi executada em uma escola municipal da cidade de Quixadá,
para cada nível da metodologia proposta, houve uma aplicação de um questionário, no
nível PC 7 alunos, nível PL 9 alunos e nível A 4 alunos do ensino fundamental II da
escola municipal Deputado Flávio Portela Marcílio, no período da manhã. Houve oito
encontros, em que cada encontro durava uma hora e meia. Os encontros permearam todo
o processo de proposta metodológica, que serão apresentados com mais detalhes a
seguir em cada nível da tríade.
3.1. Nível PC da tríade PCPL&A
No nível PC (Pensamento Computacional), que é o nível mais simples, foram realizados
dois encontros de uma hora e meia. Os encontros estão detalhados a seguir:
1º Encontro: Introdução ao PC (Pensamento Computacional);
2º Encontro: Atividades e finalização ao PC (Pensamento Computacional);
3.2. Nível PL da tríade PCPL&A
No nível PL (Programação Lúdica), que é o nível intermediário, foram realizados
três encontros de uma hora e meia. Os encontros estão detalhados a seguir:
3º Encontro: Introdução a PL (Programação Lúdica)
4º Encontro: Atividades para PL (Programação Lúdica)
5º Encontro: Finalização a PL (Programação Lúdica)
3.3. Nível A da tríade PCPL&A
No nível A (Algoritmos), que é o nível avançado, foram realizado três encontros
de uma hora e meia. Os encontros estão detalhados a seguir:
6º Encontro: Introdução ao A (Algoritmos);
7º Encontro: Atividades para A (Algoritmos);
8º Encontro: Finalização ao A (Algoritmos);

4. Resultados e Discussão
Os resultados da proposta metodológica estão baseados em três questionários e três
atividades, um para cada nível da tríade PCPL&A. Os resultados estão detalhados a
seguir:
4.1 Questionários sobre a tríade PCPL&A
Nos três questionários realizados, foram feitas cinco perguntas padrão que mudavam
apenas o nível da tríade PCPL&A, permanecendo a mesma pergunta. Com isso, temos
os seguintes resultados:

Tabela 1 – resultados dos questionários
Descrição para cada nível

PC

PL

A

Entendeu a conceito aplicado

4 dos 7 alunos

5 dos 9 alunos

3 dos 4 alunos

Quantidade de alunos que 7 dos 7 alunos
acharam
o
conteúdo
importante

9 dos 9 alunos

4 dos 4 alunos

Quantidade de alunos com 4 dos 7 alunos
dificuldades

4 dos 9 alunos

3 dos 4 alunos

Quantidade de alunos com 4 dos 7 alunos
interesse na área

8 dos 9 alunos

3 dos 4 alunos

Quantidade de aluno que não 6 dos 7 alunos
sabiam os conceitos expostos
da tríade PCPL&A

9 dos 9 alunos

4 dos 4 alunos

Fonte: Autor (2016)
4.2 Atividades sobre a tríade PCPL&A:
Para cada nível, foi realizada uma atividade para exercitar o conteúdo abordado.
No nível PC, foi resolvido o problema do jantar dos filósofos. Nesse momento
os alunos foram apresentados a conteúdos como fluxo condicional e modelagem de
estados, para planejar como resolveria de uma forma genérica a situação de cada
filósofo. Com esse exercício, os alunos exercitaram o raciocínio lógico e usaram
conceitos de computação sem utilizar um computador.
No nível PL, foi realizado o jogo Arkanoid, na ferramenta Scratch. Com essa
ferramenta, os alunos exploraram conceitos como estruturas condicionais, de repetição,
programação paralela e conceito de variável. O uso dessa ferramenta proporcionou aos
alunos ter um contato intermediário com programação, permitindo-os assim reconhecer
alguns padrões de Pensamento Computacional e alguns argumentos lógicos percebidos
no nível anterior.
No nível A, foi desenvolvida uma calculadora na linguagem de programa Java,
com a IDE Eclipse2. Com essa calculadora, mostrou-se o início da sintaxe de Java e
foram abordados superficialmente os conceito de atributo, variável, estrutura
condicional, fluxo de repetição e utilização de operadores lógicos. Com a criação da
calculadora, os alunos novamente reconheceram padrões de pensamento computacional
e utilizaram conhecimentos de programação lúdica. Em Java, ao utilizar as estruturas de
repetição e condição, lembraram-se das funções usadas na ferramenta Scratch de PL.
Com isso, foi mais fácil o entendimento para os alunos e sua utilização na prática, visto
que a teoria já tinha sido anteriormente abordada em uma ferramenta de programação
que facilita o entendimento.

2[https://eclipse.org/]

5. Conclusão
De acordo com os resultados descritos anteriormente, pudemos perceber que mais da
metade dos alunos apresentaram dificuldades durante as aulas. Apesar disso, muitos
deles conseguiram entender a tríade PCPL&A e revelaram interesse em seguir na área,
porque acharam interessante o conteúdo. A maior parte do alunos não sabia da
existência desses três conceitos (Pensamento Computacional, Programação Lúdica e
Algoritmos), portanto, aprendidos durante a aplicação da metodologia de ensino de
programação proposta.
Pelos exercícios usados na tríade PCPL&A, pudemos perceber que os alunos
conseguiram conectar os níveis e assim reutilizaram conhecimentos anteriormente
mostrados em sala. Esses conhecimentos que foram reutilizados em sala facilitaram o
aprendizado para os níveis posteriores e contribuíram cognitivamente para abstração
matemática e lógica computacional. Um exemplo dessa transferência de conhecimento
pode ser visto em relação a estrutura de repetição, usada em todos os níveis, porém com
nomes diferentes. Assim, quando usada no nível A, os alunos logo associaram a ideia de
condição.
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Abstract. This article describes a system design for urban mobility, low cost,
for students of the city of Quixadá, in the state of Ceará, in the Internet of
Things and Smart City paradigms, as well as a brief deion of these paradigms,
of the devices that makes this proposal and the way it should be integrated. In
addition, this article also presents a similar solution already deployed, state of
the art of this proposal and the challenges that this proposal must face.
Resumo. Este artigo descreve o projeto de um sistema para mobilidade urbana de estudantes, de baixo custo, voltado a cidade de Quixadá, no estado do
Ceará, sob os paradigmas de Internet das Coisas e das Cidades Inteligentes.
São descritos os paradigmas, os dispositivos que compõe a proposta e do modo
de integração. Também é apresentada uma solução semelhante encontrada na
literatura, o estado da arte das tecnologias e os desafios que a serem superados.

1. Introdução
A cidade de Quixadá, localizada no Sertão Central do Ceará, possui cerca de 80 mil habitantes [IBGE 2010]. É uma cidade destacadamente universitária, que apesar do relativo
pequeno número de habitantes possui cinco grandes instituições de ensino superior. Diante disso, há um grande volume de estudantes universitários que residem na cidade ou
em cidades próximas que diariamente fazem o trajeto de casa para a universidade a fim
de cumprir com suas obrigações estudantis.
Graças a isso, um problema se destaca para uma significativa parcela desses universitários, o transporte dos estudantes para as instituições instaladas na região rural do
Cedro, localizada a cerca de 7 km da porção urbana do municı́pio.
As instituições instaladas nessa região são a Universidade Federal do Ceará, que
possui cerca de 700 alunos ativos, segundo a secretaria do campus, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que possui cerca de 900 alunos ativos
[IFCE 2016] – para ambas, semestre 2016.2. A maioria desses alunos, depende do transporte público para se deslocarem da cidade às instituições.
O problema citado é composto por um conjunto de problemas comuns aos transportes públicos municipais: falta de informações sobre a disponibilidade de ônibus, seus
horários e a previsão sobre os atrasos. Em Quixadá é comum estudantes reclamarem da
falta de ônibus disponı́veis, dos atrasos e da falta de informações sobre seus horários.

Este artigo propõe uma solução para a problemática do transporte enfrentada pelos
universitários das instituições localizadas na área do Cedro.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Internet das Coisas
A Internet das Coisas (do inglês, IoT, Internet of Things) [Kopetz 2011], é uma
revolução tecnológica que define o acesso, através da internet, a qualquer equipamento
elétrico/eletroeletrônico e através disso a possibilidade de controlá-los e programá-los
para a realização de suas funções. Equipamentos eletrônicos que podemos citar são: televisores, aparelhos de som e ar-condicionados, equipamentos de multimı́dia; Sistemas de
segurança prediais; Até mesmo veı́culos e aeronaves; Etc. Por isso a expressão “coisas”,
pois tudo que utiliza de energia pode, através deste paradigma, se conectar a rede mundial
de computadores e assim ser acessado.
2.2. Cidade Inteligente
Cidade Inteligente (do inglês, Smart City) [Cocchia 2014], é um conceito que define o uso,
através de sistemas de computação ou outros meios sustentáveis, da energia e serviços urbanos, a fim de desenvolver a economia e a qualidade de vida dos moradores da cidade. O
uso inteligente se dá por fazer uso desses meios com o objetivo de dar respostas eficientes
as necessidades sociais e econômicas da cidade.
Existem alguns programas de incentivo financeiro no Brasil que promovem novas
ideias e implementações sobre o tema das Cidades Inteligentes. Um deles é o programa
Desafio Rio Ideias [Ideias 2016], que acontece na cidade do Rio de Janeiro.
2.3. Mobilidade urbana
Mobilidade Urbana [Gakenheimer 1999] é o termo que descreve o deslocamento de pessoas numa cidade, podendo ser individualmente (por carros, motos, etc) ou coletivamente
(ônibus, metrôs, etc). Ultimamente o termo vem sendo mais abordado devido a super
população de grandes cidades e a perda da qualidade do transporte público, que implica
no aumento da utilização do transporte individual e consequentemente no congestionamento de vias e diminuição da mobilidade.

3. Trabalho relacionado
3.1. Busão, uma aplicação genérica
Atualmente, há uma aplicação com a mesma proposta, porém com foco genérico. Chamada de “Busão” [Leite et al. 2013]. A aplicação tem como objetivo permitir que
usuários do transporte público coletivo tenham acesso a informações sobre rotas de
ônibus, horários e preços das tarifas. Implementada para sistemas operacionais Android,
foi avaliada por 15 pessoas, em 2013, e validada na cidade de Campina Grande, Paraı́ba.
Porém, diferente de Campina Grande, em Quixadá não há transporte público coletivo. Os universitários são transportados por ônibus disponibilizados pela prefeitura
municipal e pelas próprias instituições da região do Cedro. A solução proposta neste
artigo visa resolver a problemática do transporte universitário para a região com suas
peculiaridades.

4. Proposta
Uma proposta de solução aos problemas abordados se dá através da implementação
de uma aplicação móvel que deverá informar, através de uma interface amigável, a
localização atual dos ônibus, o seu estado de funcionamento (em deslocamento, parado, desligado) e informações sobre as rotas, horários e paradas para o embarque e
desembarque dos estudantes. Porém para seu pleno funcionamento, faz-se necessário
a implementação de outros sistemas que devem compor o projeto.

Figura 1. Exemplo do funcionamento da comunicação entre as partes constituintes do sistema. As setas vermelhas indicam o sentido da troca de mensagens.

4.1. O sistema embarcado
Para que a solução possa informar a atual localização de um ônibus em tempo real, faz-se
necessário que os ônibus que farão parte do projeto possuam um rastreador veicular que
alimente a aplicação sobre a posição dos ônibus e seus estados.
Esse rastreador deverá ser implementado sob um microcontrolador e módulos
GPS [Brown and Sturza 1993] e GPRS [Bates 2001] de baixo custo. O módulo GPS captura a posição do ônibus e o módulo GPRS é capaz de enviar dados utilizando a rede de
telefonia móvel.
Na Figura 1 é possı́vel verificar uma ilustração sobre a comunicação entre o
sistema embarcado responsável pelo rastreamento dos ônibus, que recebe informações
através de satélites GPS, e repassa através de comunicação por telefonia móvel para um
webserver.
4.2. O Webserver
Um webserver é responsável por receber, interpretar e protocolar as informações e a
comunicação entre os rastreadores veiculares presentes nos ônibus integrados ao projeto
e as aplicação móvel presente no celular dos usuários.
Atualmente, o funcionamento do webserver ainda encontra-se em fase inicial de
elucidação, sob a avaliação de possı́veis protocolos de comunicação voltados a internet
das coisas, como o MQTT [MQTT.org 2016] e o CoAP [Technology 2016], que possam
ser aplicados ao projeto.

4.3. O aplicativo móvel
O aplicativo móvel é o responsável por informar aos usuários do sistema a localização
dos ônibus em um mapa. Para cada ônibus o usuário poderá ver um identificador, tempo
estimado de chegada a próxima parada, distância do usuário ao coletivo, entre outras
informações. Também deve apresentar informações sobre paradas para embarque e desembarque e horários disponı́veis.

5. Resultados esperados e trabalhos futuros
O projeto, que atualmente encontra-se em fase de prototipação, está superando as expectativas de testes, porém ainda não possui requisitos significativos validados para funcionamento pleno. Diante disso, aguarda-se a efetiva implementação e testes do mesmo
até o fim do segundo perı́odo de 2016 para então a validação de implantação e uma nova
publicação sobre o projeto consolidado e seus resultados.
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 Abstract: In recent years, the agile processes have been increasingly used to
facilitate and accelerate the implementation of projects. Faced with some
observations you can see that some methods are more efficient. This article aims to
emphasize the strengths of the main agile methods used in companies focused on
software development.
Keywords: agile processes, comparative, software development.
Resumo: Nos últimos anos, os processos ágeis têm sido cada vez mais utilizados
para facilitar e acelerar a realização de projetos. Diante de algumas observações é
possível perceber que alguns métodos são mais eficientes. Este artigo tem o objetivo
de enfatizar os pontos fortes dos principais métodos ágeis usados nas empresas com
foco no desenvolvimento de software.
Palavras Chave: processos ágeis, comparativo, desenvolvimento de software.
1. Introdução
Tendo como base o Manifesto Ágil, os métodos ágeis são adaptáveis e acolhem as mudanças,
diminuindo a probabilidade do fracasso do projeto, já que normalmente os fracassos têm
algumas destas características: objetivos dos clientes não foram atendidos, prazos e
orçamentos ultrapassaram o estimado, excesso ou falta de documentação, falha na
comunicação entre os membros do time e com o cliente, ausência de colaboração ou
motivação nas pessoas envolvidas no projeto de desenvolvimento de software.
Desse modo, os métodos ágeis têm sido cada vez mais utilizados para facilitar e
acelerar a realização de projetos. Mas ficam as dúvidas de qual utilizar, qual é o mais
apropriado a equipe e a um projeto específico.
Dessa forma, neste artigo, é feita uma revisão comparativa entre os seguintes
processos de desenvolvimento ágeis: Extreme Programming (XP) [9], Scrum, Feature Driven
Development (FDD) e Adaptive Software Development (ASD) [13]. Nesta revisão, serão
consideradas algumas das principais características na construção de um projeto de software
que são elas: Gerenciamento de Projeto, Requisitos, Projeto de Arquitetura e Incremento.
2. Visão Geral dos Métodos Ágeis

Nesta seção, serão apresentados os métodos ágeis considerados neste trabalho.
2.1 Extreme Programming
A Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias que
desenvolvem software baseado em requisitos vagos e que se modificam rapidamente. XP
enfatiza o desenvolvimento rápido do projeto e visa garantir a satisfação do cliente, além de
favorecer o cumprimento das estimativas [1].
As regras, práticas e valores da XP proporcionam um agradável ambiente de
desenvolvimento de software para os seus seguidores, que são conduzidos por quatro valores:
comunicação, simplicidade, feedback e coragem [1].
Com base nesses valores, a XP agrupou algumas práticas que comprovam sua
agilidade no desenvolvimento de software. Dentre elas pode-se citar: cliente presente, jogo do
planejamento, programação em par, desenvolvimento guiado pelos testes, refatoração, código
coletivo, código padronizado, design simples e ritmo sustentável. A equipe precisa ser
corajosa e acreditar que, utilizando as práticas e valores do XP, será capaz de fazer o software
evoluir com segurança e agilidade [2].
2.2 Scrum
O Scrum foi criado nos anos 90 por Jeff Sutherland e apresenta algumas ideias que visam
flexibilidade, adaptabilidade e produtividade [3], seguindo as filosofias iterativa e
incremental. O objetivo do Scrum é gerenciar o desenvolvimento de um projeto em um
ambiente com grandes mudanças e criar um produto que acrescente valor para o negócio [3].
2.3 Feature Driven Development
O FDD busca o desenvolvimento por funcionalidade. Ele é formado por cinco processos
principais: desenvolvimento do modelo global, construção de uma lista de funcionalidades,
planejamento por funcionalidade, projeção por funcionalidade e construir por
funcionalidade.O FDD é definido como um processo ágil e adaptativo com as seguintes
características: ser iterativo, enfatiza a qualidade, entregar resultados tangíveis e frequentes,
prover relatórios de progresso precisos e significativos, requerendo pouca sobrecarga de
trabalho por parte dos programadores, ser apreciado pelos clientes, gerentes e
desenvolvedores[14]. O FDD é indicado para trabalho com projetos iniciais ou com
codificações que já existem e atua muito bem em conjunto com outras metodologias ágeis.
2.4 Crystal/Clear
No ano de 2000, Cockburn criou a metodologia Crystal. A metodologia Crystal é, na verdade,
uma família de metodologias que são consideradas e escritas como “metodologias leves”.
Essas metodologias foram criadas para atender equipes de diferentes tamanhos que requerem
de diferentes estratégias para resolver problemas variados, estabelecendo princípios para cada
formato de projeto tendo como base a sua complexibilidade, entende-se assim que a principal

abordagem Crystal é com a gestão de pessoas. Os membros que compõem as equipes têm um
conjunto diferente de talentos e habilidades, ou seja, é fundamental utilizar um processo
exclusivo feito sob medida para ela [4]. A metodologia Crystal é dividida em cores, por
exemplo: Crystal Clear; Crystal Yellow; Crystal Orange; Crystal Red; e Crystal Maroon.
Essas cores indicam a intensidade do método, neste caso, quanto mais escura for a cor, maior
é a dificuldade do projeto. [4]Concluiu que quanto mais os projetos possuíssem as
características de entrega frequente, oficinas reflexivas, comunicação osmótica, convicção
pessoal, foco, ambiente técnico com testes, mais chances de se obter sucesso.
3 Comparativos
Nesta seção, será realizada uma revisão comparativa entre os métodos ágeis explicados na
seção anterior, considerando os seguintes aspectos: Gerenciamento de Projeto, Requisitos,
Projeto de Arquitetura e Desenvolvimento do incremento do sistema.
3.1 Gerenciamento de Projeto
Os métodos de desenvolvimento ágil diferem no modo em que gerenciamento de projeto.
Atualmente o XP foi suplementado com algumas orientações no gerenciamento, mas ainda
não oferece um gerenciamento de projeto claro[5]. Enquanto algumas práticas XP facilitam e
alimentam a informação para as atividades de gerenciamento, o foco está num único projeto e
no seu desenvolvimento. No XP, a base para um projeto eficiente está em compreender as
histórias de usuário. O Scrum é explicitamente feito para o gerenciamento do
desenvolvimento ágil de projetos de software [6]. Em [13], os autores sugerem que sejam
usados outros métodos para complementar o Scrum no desenvolvimento do projeto,
colocando o XP como uma alternativa. O FDD oferece meios para planejamento de recurso e
o monitoramento do progresso do projeto. Assim, como o Scrum, FDD oferece uma
capacitação para o gerente do projeto. Dentro do FDD, o gerente de projeto sempre tem a
palavra final sobre o escopo de projeto, cronograma e pessoal [7].
3.2 Requisitos
O XP é baseado em valores de simplicidade, comunicação, feedback e coragem [9]. Esses
valores trabalharam juntos no time com a presença de velhas práticas simples que foram
duramente testadas para reforçar uma a outra. O método não fala explicitamente sobre
técnicas usadas para adquirir requisitos, mais sobre o geral de como deve ser a realização do
processo de desenvolvimento. Algumas dessas técnicas são úteis para o desenvolvimento dos
requisitos, como o Planning Game. A metodologia utiliza o User Story e Use Cases para a
elicitação dos requisitos.
O Scrum é um método voltado para o gerenciamento de equipes de desenvolvimento
de software, colocando ideias de adaptação, flexibilidade e produtividade. Ele foca no
trabalho em grupo para produzir um sistema de ótima qualidade.

Todos os requisitos necessários para o sistema, no Scrum, se encontram no Product
Backlog. Em toda Sprint, uma parte desse Product Backlog é transformada em Sprint
Backlog e, por fim, desenvolvida. Nenhuma mudança é permitida durante a Sprint. A
flexibilidade do Scrum se encontra nas reuniões com os clientes, onde são discutidas as
prioridades dos requisitos e quais requisitos estão faltando ou quais podem ser retirados do
sistema. No fim de cada Sprint um encontro de revisão é feito para mostrar ao cliente o
produto desenvolvido e obter o feedback. Após um Sprint Backlog ser completo, outro será
gerado a partir dos requisitos restantes encontrados no Product Backlog.
O FDD é um processo de software, com pequenas iterações, focando no projeto e na
fase de construção, ao invés de cobrir todo o desenvolvimento [10]. Na primeira fase, a base
do sistema é desenvolvida pelo domínio de especialistas e desenvolvedores. Todo modelo
consiste nos diagramas de classes, relações, métodos e atributos. O método expressa
funcionalidade e é a base para a construção da lista de requisitos. A principal característica da
metodologia é o valor da função para o cliente. As características são priorizadas pela equipe.
A lista de requisitos é revisada pelos membros do domínio [11]. O método propõe uma
reunião semanal de trinta minutos onde é discutido o status dos requisitos e, por fim, é escrito
um relatório sobre a reunião. Esse relatório pode ser comparado com o acompanhamento dos
requisitos.
O Crystal é uma família de diferentes técnicas de metodologias usadas para se
apropriarem a cada projeto. Ele prioriza a segurança na entrega de um resultado satisfatório e
a eficiência no desenvolvimento. Esse método tem algumas técnicas que podem ser
comparadas a Engenharia de Requisitos [10], como: entrega incremental em tempo
encaixotado; testes de regressão automatizados de funcionalidade; duas visões de usuários
por lançamento; oficinas de produto e metodologia de ajuste no início e no meio de cada
incremento.
3.3 Projeto da Arquitetura do Sistema
O XP propõe que paralelamente à escrita das user stories, seja realizado o projeto da
arquitetura do sistema[1]. Porém, não apresenta sugestões em relação a como este projeto
deve ser feito, nem quais os artefatos devem ser gerados. O Scrum sugere que seja feito um
projeto geral do sistema baseado nos itens do Product Backlog[13]. E também não sugere
nenhuma técnica associada a esta atividade. De acordo com[8], o FDD sugere que seja
construído um diagrama de classes da UML para representar a arquitetura do sistema. Para
complementar o diagrama de classes também poderão ser gerados diagramas de sequência da
UML.
3.4 Desenvolver o Incremento do Sistema
No XP, a atividade de desenvolvimento dos requisitos é realizada durante as iterações[1],
onde, para cada conjunto de user stories selecionadas para fazerem parte da iteração são
realizadas as atividades de modelagem e programação. No Scrum, esta atividade acontece

durante a Sprint, onde são implementados os requisitos contemplados no Sprint Backlog. Em
[15] o autor ressalta que o desenvolvimento dos itens dentro de uma Sprint não segue
nenhum processo pré-definido. No FDD a implementação das classes e métodos
correspondentes às características que serão desenvolvidas durante as iterações é antecedida
pelas atividades de análise da documentação existente, geração de diagramas de sequência
para o conjunto de características, refinamento do modelo gerado durante as atividades de
definição dos requisitos e do projeto da arquitetura do sistema[12].
4. Considerações Finais
Este trabalho teve o importante papel de realizar um estudo sobre as metodologias ágeis e
mostrar alguns aspectos das etapas de construção de um projeto, fornecendo esclarecimentos
sobre o assunto e ajudando a definir as características de cada método.
Levando em consideração tudo o que foi estudado, o próximo passo deste trabalho
será levantar outros aspectos na construção de um projeto para engrandecer ainda mais esse
comparativo. Alguns desses critérios são: equipe, feedback do cliente, dentre outros. Outros
métodos ágeis também podem ser explorados em etapas futuras.
5. Referências
[1] Beck, K. Embracing change with extreme programming. IEEE Computer: 70-77,
1599.
[2] Teles, V. “Extreme Programming: Aprenda como encantar seus usuários
desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade”. São Paulo: Novatec, 2004.
[3] Soares, Michel “Metodologias Ágeis Extreme Programming e Scrum para o
Desenvolvimento de Software”.
[4] Cockburn, A. “Writing Effective Use Cases, The Crystal Collection for Software
Professionals”, Addison-Wesley Professional, 2000.
[5] Beck, K. and Fowler, M. “Planning extreme programming”. New York,
Addison-Wesley, 2001.
[6] Pekka Abrahamsson, Nilay Oza, Mikko T. Siponen: ”Agile Software Development
Methods: A Comparative Review” .
[7] Palmer, S. R. and Felsing, J. M. “A practical guide to feature-driven development”.
Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall Inc, 2002.
[8] HIGHSMITH, J. Agile Software Development Ecosystems. Boston: Addison Wesley,
2002.
[9] Beck, K. “Extreme Programming explained”, Addison-Wesley, 1999.
[10] Abrahamsson, P., Salo, O., Rankainen, J., Warsta J. “Agile software development
methods - Review and analysis”, VTT Electronics, 2002
[11] Coad, P., Lefebvre, E., De Luca, J. “Java Modeling in Color with UML, Prentice
Hall” PTR, 1999, Chapter 6.
[12] Highsmith, J. “Adaptive Software Development”, Dorset House Publishing, 1996.

[13]Schwaber, K. and M. Beedle (2002). Agile Software Development With Scrum. Upper
Saddle River, NJ, Prentice-Hall.
[14] Martins, José Carlos C. “Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com
PMI, RUP e UML” .3 Ed. Rio de Janeiro: Brasport. 2006.
[15] Schwaber, K. (1995). Scrum Development Process. OOPSLA'95 Workshop on
Business Object Design and Implementation, Springer-Verlag.

Uma solução para o desenvolvimento de um
sistema de automação residencial de baixo custo, sob IoT e
Computação Ubı́qua
Davi M. Lima1 , Rodolfo R. B. Coutinho1
1

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Quixadá
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Abstract. This article describes a design solution for the implementation of a
system of home automation, under the paradigms of Internet of Things and Ubiquitous Computing, low cost. In addition to a brief description of these paradigms, of the devices that compose the proposal and the way they should behave.
In addition, the article also presents the solutions employed by companies provides, and the state of the art proposal in moment.
Resumo. Este artigo descreve um projeto de solução para implementação de
um sistema de automação residencial, sob os paradigmas de Internet das Coisas
e Computação Ubı́qua, de baixo custo. Além de uma breve descrição desses
paradigmas, dos dispositivos que compõe a proposta e do modo que deverão se
comportar. Ademais, o artigo também apresenta as soluções empregadas por
empresas atualmente e o estado da arte da proposta no momento.

1. Introdução
A tecnologia vem evoluindo em prol de trazer comodidade, praticidade e segurança ao dia
a dia de seus usuários. Diante disso, vem aumentando cada vez mais a procura pela antes
surreal casa do futuro, ou casa automatizada [Adonis Accardi 2012], e consequentemente
surgindo cada vez mais empresas com propostas para atender esta demanda do mercado.
Porém, seus produtos ainda encontram-se sob alto custo e muitos deles dispendiosos de
projetos especı́ficos para qualquer implantação. Diante disso, neste artigo encontra-se
uma proposta de solução através de um sistema de automação residencial genérico modular e de baixo custo.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Internet das Coisas
A Internet das Coisas [Kopetz 2011] (do inglês, IoT, Internet of Things), é uma
revolução tecnológica que define o acesso, através da internet, a qualquer equipamento
elétrico/eletroeletrônico e através disso a possibilidade de controlá-los e programá-los
para a realização de suas funções. Equipamentos eletrônicos que podemos citar são: televisores, aparelhos de som e ar-condicionados, equipamentos de multimı́dia; Sistemas de
segurança prediais; Até mesmo veı́culos e aeronaves; Etc. Por isso a expressão “coisas”,
pois tudo que utiliza de energia pode, através deste paradigma, se conectar a rede mundial
de computadores e assim ser acessado.

2.2. Domótica
Domótica [Teza et al. 2002], resultada da união da palavra em latim domus (casa) com
robótica (controle e automação). É a expressão utilizada para definição de residência
automatizada e inteligente, que utiliza de dispositivos instalados para trazer comodidade,
conforto e segurança ao ambiente do lar.
Um projeto de domótica, ou sistema de automação residencial, foca em conectar
equipamentos elétricos residenciais a sensores, atuadores e centrais de processamento
(os três abordados na seção 4) a fim de poderem ser controlados e programados pelos
moradores da residência, ou ainda, utilizando de inteligência artificial, funcionarem de
modo autônomo, baseados no comportamento dos residentes, para o estabelecimento de
um maior conforto e segurança do ambiente.
2.3. Computação Ubı́qua
Computação Ubı́qua [de Araujo 2003] é o termo usado para descrever um paradigma de
informática que é aplicado de modo onipresente aos meios. Foi descrita pela primeira
vez pelo pesquisador Mark Weiser em 1988, sob sua previsão de que a próxima grande
era da informática será a de computadores não visı́veis aos olhos que intercederão pelos
humanos sem que estes tenham que expressar qualquer comando explı́cito para isso.

3. Trabalhos relacionados
3.1. Sistemas de automação no mercado atual
Atualmente ainda é pequeno o número de empresas nacionais que fornecem soluções de
automação residencial [G1 2013], devido a relativa novidade que ainda são os conceitos e
o paradigma citados e, graças a isso, os diversos problemas que ainda devem ser solucionados. Diante disso, o número de produtos disponı́veis também é relativamente pequeno,
se comparado a outras tecnologias de informação, e de alto custo, variando o preço para
automação residencial no Brasil entre 10 mil e 30 mil reais [G1 2013], além que a maioria dos equipamentos disponı́veis no mercado necessitam de alguma reforma, adaptação,
projeto ou implementação especı́fica para a edificação que se deseja instalar – o que os
torna inacessı́veis para classes sociais populares.
Ademais, ainda restam os desafios voltados a integração dos produtos com os
aparelhos domésticos populares, a otimização da instalação, a baixa do alto custo de
implantação e a qualificação de mão de obra especializada.
Algumas das principais empresas nacionais atuantes no mercado são: Fibaro,
GDS Automação, iHouse e Iluflex. Os preços analisados, dentre essas empresas, para
a automação de uma residência popular com 7 cômodos, semelhante a Figura 1, variaram
entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

4. Proposta
Abaixo, descrevemos uma solução para o relativo alto custo de implementação e
instalação de sistemas de automação residencial que utilizam dos conceitos e paradigmas
citados, além de breves comentários sobre o funcionamento dos dispositivos que compõe
a proposta.

4.1. Atuadores
Os atuadores são os módulos que compõem o sistema. São pequenos equipamentos
eletrônicos e/ou mecânicos microcontrolados que comunicam-se a fim de comporem um
sistema só capaz de gerenciar a automação dos aparelhos que fazem parte da edificação.
Os atuadores do sistema proposto são o coração do projeto. A fim de estarem sob
o conceito de Internet das Coisas e o paradigma da Computação Ubı́qua foram pensados
de modo a se comunicarem com a internet e entre sim, ao mesmo tempo que passam
despercebidos aos olhos humanos, então a proposta tida é que sejam implantados dentro de tomadas e interruptores elétricos, pois estes estão presentes em qualquer tipo de
edificação, possuem fonte de energia e costumam passar por despercebidos à vista humana.
Os atuadores sugeridos fazem das tomadas/interruptores dispositivos de
computação inteligentes, capazes de comunicarem-se, através de rede wireless, sob protocolo próprio. Utilizam de um módulo de rádio para comunicação por broadcast (mensagens deverão ser enviadas a todos os dispositivos que compõe a rede) além de microcontroladores e, dependendo da sua função, de sensores e/ou dispositivos mecânicos, todos
de baixo custo e consumo, a fim de baratear o custo final do projeto e da utilização.
Faz parte ao menos um atuador especial, que é o responsável pela interface entre
os usuários, a internet e os restantes dos atuadores que compõem a rede do sistema.
4.2. Sensores
Sensores complementam as funções dos atuadores, através da leitura de dados sobre o
ambiente, o que deve permitir que inferências sejam feitas, através de inteligente artificial
ou do próprio usuário que pode ver os dados de modo amigável, por meio de um aplicativo
de interface com o usuário – que não abordaremos neste artigo –, assim tornando o sistema
mais autônomo e flexı́vel.
4.3. Exemplo de implantação
A Figura 1 apresenta um sistema de exemplo, implementado sob a proposta deste trabalho,
implantado em uma residência com 7 cômodos e uma representação da comunicação entre
os dispositivos que o compõe e a Tabela 1 especifica a função de cada atuador presente
na ilustração. Os atuadores são representados pelos cı́rculos destacados e encontram-se
por volta da localização ideal das tomadas e interruptores para uma residencia, conforme
especificação da planta.
Com base na Figura 1, os atuadores de 2 a 5 desempenham a função de controle
das luzes dos ambientes em que se encontram, além de, redundantemente, comporem a
rede de comunicação do sistema. Os atuadores 1, 6, 8 e 9, além de controlarem as luminárias dos cômodos, também controlam sistemas de multimı́dia (TVs, DVDs, Home
Theaters, etc) e de ar-condicionados compatı́veis com controles infravermelho. Já o atuador “C” é o responsável por a interface entre todo o sistema e os usuários, através da
rede local, ou mundial, e um dispositivo móvel compatı́vel com uma aplicação própria
instalada.
Para o controle via internet um servidor externo – que não abordaremos no artigo
– protocola a comunicação entre o dispositivo de interface com o usuário e o atuador
central.

Figura 1. Planta baixa de uma residência com um exemplo do funcionamento
da comunicação entre os atuadores e as demais dependências do sistema proposto.
Tabela 1. Descrição dos pontos destacados.

No. do atuador
1
2
4e5
6
7
8e9
C

Função
Tomada com emissor infravermelho e sensor de temperatura
Interruptores para as luzes da varanda e da sala de estar
Interruptores para os banheiros
Interruptor e emissor infravermelho para a suı́te
Interruptor para a luz do corredor
Interruptores e emissores de infravermelho para os quartos
Atuador central, comentado anteriormente como especial

Conforme a Figura 1 sugere, os atuadores comunicam-se através de seus rádios
wireless por broadcast sob protocolo próprio (linhas azuis) enquanto a central comunicase com os dispositivos de interface com o usuário através da rede WIFI doméstica (linhas
vermelhas), por intermédio de um roteador qualquer instalado na edificação, o qual permite, através de uma conexão com a internet, que os dispositivos de interface possam
controlar a residência de qualquer lugar do mundo.
4.4. Custos
O projeto apresentado foca numa implementação de baixo custo, diante disso citaremos
abaixo, nas Tabelas 2 e 3, componentes utilizados nos atuadores e seus preços no mercado
internacional [Alibaba 2016] para importação, consultados durante o ano de 2015.
Para o exemplo citado na Figura 1, a soma dos preços de todos os componentes
necessários para a automação da residência exemplo, de 7 cômodos com 10 atuadores, é
cerca de R$ 155,00 – considerando que alguns componentes se repetem e sem acrescentar

Tabela 2. Preços de componentes presentes em todos atuadores.

Componente
Microcontrolador Atmel
Rádio Nordic
Placa para o circuito

Preço (R$)
3,50
2,90
5,00

Tabela 3. Preços de componentes presentes em atuadores especı́ficos.

Componente
Módulo WIFI
Relé
Emissor de infravermelho
Display LCD

Preço (R$)
6,95
2,50
0,10
13,85

o custo para implementação do sistema, da fabricação de acabamentos e da manutenção
de um servidor externo.

5. Resultados esperados e trabalhos fututos
O projeto, que atualmente encontra-se em fase de prototipação, está superando as expectativas de testes, já tendo sido validados os principais requisitos de alta prioridade para
funcionamento pleno. Diante disso, aguarda-se a efetiva implementação e entrega como
produto de prateleira para o segundo perı́odo de 2017 para então o patenteamento da ideia
e, possivelmente, seu lançamento no mercado.
Ademais, a ideia de uma nova interface com o usuário está amadurecendo, que poderá se dar através da WEB, o que deve permitir o controle residencial sem a dependência
de um dispositivo com suporte ao aplicativo para controle. Porém, a ideia ainda está sendo
amadurecida, mas a expectativa é que seja implementada ao final.
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Abstract. Process management is a disciplined approach to identify, design and manage
business processes to achieve consistency and results aligned to the strategic objectives of the
organization. The Bizagi Modeler tool is used for descriptive, analytical and implementation
of these business process modeling, which allows business experts to document and evolve your
process model with full confidence.
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Resumo. Gestão de Processos é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar e
controlar processos de negócio para alcançar consistência e resultados alinhados aos
objetivos estratégicos da organização. A ferramenta Bizagi Modeler é utilizada para
modelagem descritiva, analítica e na execução desses processos de negócio, na qual permite
que especialistas em negócios documente e evolua seu modelo de processo com total confiança.
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1. Introdução
Gestão de Processos de negócio ou BPM – Business Process Modeling é uma abordagem
disciplinada para identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e controlar
processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados
aos objetivos estratégicos da organização, envolvendo, ainda, com ajuda de tecnologia, formas
de agregar valor, melhorias, inovações e o gerenciamento dos processos ponta a ponta, levando
a uma melhoria do desempenho organizacional e dos resultados de negócios.(BPM CBOK,
2009).
Utilizando a ferramenta Bizagi Modeler, que tem como objetivo permitir que especialistas em negócios,

documente e evolua seu modelo de processo com total confiança. Na qual arrastar e soltar é
intuitivo, atualizações livres de código e ferramentas para geração automática de documentos,
assim podendo tornar está uma das experiências perfeitas, mesmo sem nenhum conhecimento
técnico. Esta ferramenta também possibilita você publicar documentos de alta qualidade no
Word, PDF, SharePoint ou Wiki. Os processos podem ser facilmente importados e exportados
para Viso, XML entre outras ferramentas.
Sendo assim, a excelência do desempenho e o sucesso no negócio requerem que todas as
atividades inter-relacionadas sejam compreendidas e gerenciadas segundo uma visão de
processos.

2. O que é Processo?
“Processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência determinada que produz um
bem ou um serviço. Pode ser encarado com qualquer atividade ou conjunto de atividades onde
existe uma entrada, uma transformação (ou processo) e uma saída.” (CARMO, 2012.)
Para qualquer processo, podemos realizar duas ações fundamentais, sendo elas:


Avaliação de processos: Que é a análise dos resultados, tendo como objetivo conhecer
a situação atual da atividade.



Otimização: É a determinação da estrutura e do arranjo dos processos, capaz de
assegurar o melhor resultado possível.

SITUAÇÃO ATUAL

OTIMIZAÇÃO

SITUAÇÃO FUTURA

REAVALIAÇÃO
Figura 1.0
(SANTOS,2016)

3. Gestão de processos
“O conceito de gestão por processos nada mais é do que a interação entre as várias atividades que são
realizadas nas empresas pelos diversos departamentos que a compõem. Na qual, isto contraria o estilo
gerencial por departamentos, seções, setores, que é encontrado nas organizações.” (HAYRTON,2010).

De maneira geral, é um método utilizado para rever, melhorar e padronizar processos de
trabalho. Utiliza estratégia abrangente, sistemática e estruturada que garante a participação
efetiva dos envolvidos promovendo o comprometimento com a qualificação do processo de
trabalho. Os benefícios da gestão por processos incluem:
• Concentra o foco no que realmente interessa: que é o trabalho;
• Confere simplicidade, agilidade às atividades e flexibilidade organizacional;
• Facilita a gestão através de indicadores de desempenho;
• Facilita a gestão do conhecimento organizacional e a gestão de competências.
A gestão de processos permite identificar o conjunto de atividades capaz de gerar maior valor
ao usuário/cliente que recebe um produto ou serviço, integrar e orientar para resultados as várias
unidades organizacionais e auferir recursos e desenvolver competências para a consecução
dessas finalidades. A orientação baseada em processos envolve a preocupação constante com a
otimização, a partir da incorporação crescente de tecnologias informacionais na busca de
melhorias incrementais, tendo em vista alcançar ou superar padrões referenciais de desempenho
na satisfação das partes interessadas. A visão clara dos processos permite identificar eventuais
alternativas extraorganizacionais (mediante terceirizações e parcerias), as quais podem revelarse mais vantajosas.
Uma metodologia significativa para representação de processos de negócios, é o BPMN
(Business Processes Modeling Notation).
3.1 Business Processes Modeling Notational (BPMN)

Business Processes Modeling Notational é um padrão criado pela Business Process
Management Initiative (BPMI), incorporado ao Object Management Group (OMG), grupo que
estabelece padrões para sistemas de informação. A aceitação do BPMN tem crescido sob várias
perspectivas com sua inclusão nas principais ferramentas de modelagem. Essa notação
apresenta um conjunto robusto de símbolos para modelagem de diferentes aspectos de
processos de negócio. Como na maioria das notações, os símbolos descrevem relacionamentos
claramente definidos, tais como fluxo de atividades e ordem de precedência.
Em BPMN, raias dividem um modelo em várias linhas paralelas. Cada uma dessas raias é
definida como um papel desempenhando por um ator na realização do trabalho. O trabalho se
move de atividade para atividade seguindo o caminho do fluxo de papel a papel. A forma como
os vimos em BPMN são elaborados deve ser guiada por padrões corporativos, caso a visão de
longo prazo seja a construção de um modelo integrado de negócio da organização. Esses
padrões devem reger quando e como as raias são definidas, como as atividades são
decompostas, que dados são coletados na modelagem, entre outros.
As vantagens do uso do BPMN seria o uso e entendimento difundido em muitas organizações,
a versatilidade para modelar as diversas situações de um processo e suporte por ferramentas
BPMS. (BPM CBOK, 2013).

4. Utilização da ferramenta Bizagi Modeler
O Bizagi Modeler permite você diagramar e documentar os processos de forma ágil e simples
com a conotação BPMN que é um padrão internacional aceito para modelagem de processos.
Cada arquivo é denominado de modelo e pode conter um ou mais diagramas. No qual, um
modelo pode se referir a uma organização completa, um departamento ou um processo
específico. Os diagramas são posicionados como folhas individuais dentro de seu modelo.
A modelagem de um diagrama, mesmo que utilizando a notação BPMN, normalmente não é
suficiente para descrever todos os detalhes que envolvem uma sequência de tarefas que
compõem um processo. Por isso, além dos recursos de modelagem do fluxo de trabalho, o
Bizagi disponibiliza uma série de recursos úteis para a documentação de um processo. Logo,
poderemos representar documentos envolvidos nas atividades, tabelas de regras de negócio,
controle de tempo de execução, além de vários outros recursos documentais.
(SGC.GOIAS,2014).

Exemplo de um BPM com Bizagi Process Modeler.

figura 2.0
Alguns dos principais pontos fortes do BizAgi são:
 é gratuito e possui plena compatibilidade com os diversos sistemas operacionais e pode ser
distribuído para os diversos setores da organização;
 é intuitivo e de fácil utilização. As regras de negócios podem ser desenvolvidas de forma
gráfica/visual;


dentro da base de dados dos processos, podem-se criar visualizações de outras bases de
dados;

 todos os relatórios possuem exportações facilitadas para o Excel e outros formatos,
disponíveis automaticamente em tempo de execução, de acordo com o controle de
acesso.(Cabral e Giomo, 2013).

5. Esquematização das etapas de um mapeamento
No caso da identificação das etapas diretamente na Notação e no Software de Mapeamento, a
execução do processo de trabalho é registrada na forma de mapa de processo de trabalho.

O exemplo a seguir mostra as etapas do processo de Atendimento de Solicitação do
Congresso Nacional:

figura 3.0 Identificação das etapas diretamente na Notação e no Software de Mapeamento
As discussões que surgirem durante as reuniões de mapeamento podem ser muito benéficas,
desde que conduzidas para:


Identificar atividades realizadas de forma diferente pelo servidor;



Resolver problemas imediatos;



Explicitar conflitos que atrapalham o bom andamento do trabalho;



Identificar desperdícios ou produtos em desacordo com o que a atividade seguinte
necessita;



Cada atividade identificada pode ser desdobrada em mapas mais detalhados até o nível
considerado suficiente para as análises.
(CAMPOS, LIMA 2010)

6. O caso da secretaria acadêmica

A Secretaria Acadêmica do Campus da UFC em Quixadá é a unidade responsável por
atender a comunidade universitária nas suas solicitações, intermediando a relação estudante,
professor(a), coordenador(a) de curso e comunidade, no que concerne aos cursos de graduação.
Os

macroprocessos

da

Sec.

Acadêmica

agrupam-se

nas

áreas:

a) oferta de disciplinas;
b) matrícula;
c) bolsas e auxílios;
d) atividade complementar;
e) aproveitamento de estudos; e
f) venda e distribuição de tickets para o restaurante universitário.
A categorização listada acima não limita nem abrange o conjunto de atividades
desempenhadas pelo setor. Apenas agrupa um conjunto de processos semelhantes, formando
um macroprocesso, com o fim de otimizar as atividades desenvolvidos pela referida Secretaria.
Os trabalhos de mapeamento dos processos da Secretaria Acadêmica foram elaborados
conforme as seguintes etapas: planejamento e execução do projeto; mapeamento dos processos
atuais; análise e redesenho dos processos; e implementação de melhorias.
Na etapa de planejamento foi elaborado um plano de trabalho visando à consecução do
projeto de mapeamento dos processos da Secretaria Acadêmica com o cronograma para a
consecução deste projeto e a definição das atividades a serem desempenhadas pelos integrantes.
Neste momento, também foi realizado um treinamento sobre gestão de processos e a ferramenta
Bizage Modeler para capacitar os envolvidos no projeto.
Em seguida, passou-se à etapa de mapeamento dos processos atuais do setor, a qual
divide-se nas seguintes sub-etapas: levantamentos das etapas e normas; identificação dos
elementos do processo; e desenho dos fluxogramas atuais.
As atividades da secretaria são reguladas por diversos instrumentos normativos, desde
o regimento interno do campus e da universidade à leis que disciplinam o serviço público
federal. A importância desta etapa de planejamento consiste em atender ao sistema regulatório
e os princípios da administração pública que disciplinam o serviço público.

Em seguida, identificou-se os macroprocessos que foram detalhados com o apoio dos
servidores que desenharam os respectivos processos. Como resultado, foram identificados 6
(seis) macroprocessos apontados no início deste tópico. Para cada um dos macroprocessos,
foram identificados os elementos formadores dos processos de trabalho e o desenho dos fluxos
de trabalho com o apoio da ferramenta Bizage Modeler.
A próxima etapa foi a análise e o redesenho dos processos. Ou seja, identificou-se as
oportunidades de melhoria e os principais gargalos na execução do fluxo de trabalho para
sugerir alterações dos processos atuais de trabalho. Em seguida, foi realizado o redesenho dos
processos com as melhorias identificadas.
Como resultado deste projeto e seguindo a etapa de implementação de melhorias, foi
elaborado o “Manual de normas e procedimentos da Secretaria Acadêmica”, no qual constam
os processos de trabalho do setor, detalhando os atores/setores envolvidos, as competências e
as responsabilidades de cada participante do processo até a entrega do produto ou serviço
solicitado.
Segue abaixo um exemplo de processo de trabalho mapeado com a ferramenta Bizage
Modeler.

Considerações finais

Em virtude das características mencionadas, pode-se perceber que a utilização da ferramenta
Bizagi Modeler na gestão de processos é de extrema importância na esquematização e
organização de determinado negócio podendo ser aplicado a gerência de processos
institucionais, a exemplo do campus da UFC em Quixadá. Sendo uma ferramenta fácil de
utilizar, o modelador de processos do mercado. Na qual desenha-se e documenta-se seus
processos de uma forma mais rápida e direta.
O uso da ferramenta se destacou por ser de fácil acesso e fácil de modelar e mapear
processos, sem gerar nenhuma dificuldade de compreensão e manuseio da ferramenta Bizagi
Modeler.
Assim a ferramenta insere-se na gestão de processos como uma ótima metodologia para
organizar e mapeamento de processos, tendo como finalidade ajudar a melhorar os processos
existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. O mapeamento contribui
para que os executores dos processos enxerguem claramente os pontos fortes e os pontos fracos
da instituição, além de ser uma excelente forma de melhorar o entendimento sobre os processos
e aumentar a eficiência e a efetividade dos serviços ofertados.
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Abstract. The objective of our work and disseminate dot.lib one platform the
availability of eBooks, A Tool For Very Little explored fields of Library Users Quixadá
through empirical and COMMENTS (later) of A Survey Made with OS Users of library
UFC Quixadá fields, we note hum What Users alarming number do not even know a
platform.
Resumo. O objetivo do nosso trabalho é divulgar a plataforma dot.lib plataforma de
disponibilização de livros eletrônicos , uma ferramenta muito pouca explorada pelos
usuários da Biblioteca do campos Quixadá. Através de observações empíricas e
(posteriormente) de uma pesquisa feita com os usuários da Biblioteca da UFC campos
Quixadá, notamos que um número alarmante de usuários nem sequer conhece a
plataforma.

1.Introdução
A UFC disponibiliza a todos que com ela possuem um vinculo, acesso à plataforma
dot.lib, a qual permite ao usuário (desde que sua rede esteja configurada com o proxy
da instituição) fazer downloads de e-books de editoras como:
Atheneu: Editora reconhecida pela qualidade de seus livros e por sua excelência
editorial no campo das ciências da saúde e tida como uma forte colaboradora para
profissionais e estudantes dessa área. É vencedora (oito vezes) do prêmio jabuti e do
prêmio Integración Latinoamericano.
Springer: Uma grande produtora de conteúdo relacionado a todas as áreas de ciências,
tecnologia e medicina. Desenvolvendo, gerenciando e disseminando conhecimento
através de livros, periódicos e ferramentas online, a Springer trabalha com os principais

pesquisadores do mundo - tendo em seu rol de autores mais de 150 laureados com o
prêmio Nobel. Muitas de suas publicações são tidas como fundamentais em seus
campos
Zahar: pioneira na publicação de livros de ciências humanas e sociais no Brasil, sendo
responsável pela formação de vários universitários brasileiros com tradição de mais de
meio século.
Problemas como a demanda por livros específicos entre os cursos novos, por exemplo,
poderiam ser diminuídos sem a necessidade de que a UFC adquira mais obras, físicas, já
que qualidade não é o problema, pois são editoras renomadas, e quantidade também não
haja vista que um e-book pode ser reproduzido infinitas vezes sem custo para o usuário.

2.Objetivos
2.1Objetivo geral
a) Divulgar o Portal de acesso a conteúdo digital dot.lib, uma plataforma voltada a
disponibilização de livros eletrônicos de conteúdo cientifico para a comunidade
acadêmica da UFC.

2.2 Objetivos Específicos
a) Apresentar a plataforma.
b) Configurar a sua máquina.
c) Usar a plataforma.

3.Metodologia
Durante o nosso levantamento de dados, aplicamos diversos questionários aos usuários
da BCQ (Biblioteca Campus Quixadá) nos grupos de redes sócias e na própria
biblioteca.

4.Resultado
Ao coletar os dados do questionário, observamos que os e-books tem uma boa aceitação
dentre os usuários da BCQ, percebemos também que metade dos entrevistados não
conhece ou não se lembra da plataforma, e cerca de um terço conheceu através do
projeto Descobrindo à biblioteca, e mesmo que mais da metade das pessoas tenham
interesse no material digital, noventa por cento da amostra nunca acessaram a
plataforma.

5.Conclusões
Podemos observar que o problema não está relacionado à aceitação do usuário quanto à
mídia digital, e sim a falta de conhecimento. Constatamos por meio deste trabalho que
apesar do dot.lib ser uma ferramenta de enorme importância para os vinculados a UFC
ela precisa ser mais divulgada auxiliando à amenizar a demanda que existente por
material físico.
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Abstract. The educational environment is changing with time and the emergence of new technologies. With the popularization of the Internet, the educational environment has to extend itself to the communication network generating
changes in teaching methodology and in the level of interaction between students and teachers. This paper aims to explain how these environments work
and if is possible to employ the Cooperative Learning in these environments.
Resumo. O ambiente educacional vem mudando conforme o tempo e o surgimento de novas tecnologias. Com a popularização da internet, o ambiente educacional passou a estender-se pela rede de comunicação gerando mudanças na
metodologia de ensino e na forma de interação entre alunos e professores. Este
artigo visa explicar como esses ambientes funcionam e se é possı́vel utilizar
Aprendizagem Cooperativa com eles.

1. Introdução
O conceito de Aprendizagem Cooperativa (AC) vem sendo construido desde a década de
60, por diversos pesquisadores e estudiosos como Lev Vygostsky, Johnson e Johnson,
Slavin, Jean Piaget, Dr. Spencer Kagan. Diversos outros autores ajudaram na difusão e
formalização dos conceitos e termos que compreendemos hoje como AC. A Aprendizagem Cooperativa é uma forma estruturada de trabalho em grupo. Nela, os estudantes
se ajudam no processo de aprendizagem, trocando conhecimentos e experiências com
o intuito de alcançarem um objetivo que seja comum a todos os indivı́duos do grupo
[Johnson and Johnson 2008].
A AC não é caracterizada apenas pelo estudo em grupo onde o primeiro a terminar
sua atividade auxilia os demais. O objetivo é gerar grupos de alto desempenho através
de um processo que exige e gera participação, responsabilidade e amadurecimento em
seus membros [Johnson et al. 1991]. Para ser AC, diversos elementos básicos conhecidos
como pilares devem se fazer presentes em todas as atividades desenvolvidas pelo grupo.
Para os Johnson (1991), os 5 pilares que fazem a AC são: (1) interdependência
positiva: sentido de dependência mútua no qual o sucesso de cada membro depende do
sucesso do grupo; (2) responsabilidade individual: compromisso individual no qual
cada membro precisa contribuir para o sucesso do grupo; (3) interação face-a-face: cada

membro deve estar frente a frente com os outros e assim, todos se encorajam e facilitam os
esforços de cada um de modo a alcançarem os objetivos/metas do grupo; (4) habilidades
sociais: os membros precisam desenvolver competências sociais como diálogo claro,
liderança, tomada de decisões e resolução de conflitos; (5) processamento de grupo:
os membros avaliam os resultados obtidos e se adaptam para um melhor desempenho,
além de determinar quais as atitudes positivas e negativas e quais as condutas que o grupo
deve manter ou modificar.
A aplicação de técnicas de ensino que utilizem a AC na educação dos estudantes
é importante não só pela melhoria do processo ensino-aprendizagem. Elas amadurecem
e formam para as situações profissionais e pessoais onde será exigido deles trabalho em
equipe, resolução de problemas, adaptabilidade e interação com grupos heterogéneos.
Todas essas, competências necessárias no ambiente de trabalho moderno.
O ambiente educacional vem mudando conforme o tempo e o surgimento de novas
tecnologias. Com a facilitação do acesso à rede de computadores, a sensação de conteúdo
didático ilimitado, as novas formas de mı́dia e de organização da informação, o ambiente
educacional passou a estender-se e trazer possibilidades e desafios novos para estudantes
e educadores. Com essa mudança, surge a necessidade de entender como esses novos
ambientes educativos funcionam e se é possı́vel empregar a metodologia da AC neles.

2. Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Ambientes Virtuais de Aprendizagem ou AVAs, como ficaram conhecidos no Brasil, são
ambientes de aprendizado e ensino localizados na web. Neles, um grupo de trabalho formado por alunos e professores podem interagir, comunicar-se, trocarem conhecimentos,
cooperar, aprender juntos e acessarem conteúdos educacionais a qualquer hora ou local
através da internet [Hiltz and Wellman 1997].
Os AVAs geralmente dispõem de uma interface gráfica para a interação com
o usuário e um conjunto de ferramentas, tais como: ferramentas de comunicação
assı́ncrona, ferramentas de avaliação e de construção coletiva, ferramentas de instrução,
ferramentas de pesquisa de opinião e ferramentas de administração [Paiva 2010].
Desde a década de 90, milhares de AVAs foram criados com o objetivo de popularizar o conceito e integrar à forma clássica de ensino uma nova metodologia de aprendizagem e ensino, tais como: Virtual-U, Learning Space, Learning Server, ClassNet,
Web-CT, FirstClass, Oracle Learning Architecture e diversos outros [McGreal 1998].
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), um dos
mais famosos AVA’s, é uma plataforma utilizada não só para a oferta de cursos, mas
também para grupos de pesquisa e eventos. O objetivo da plataforma é a gestão da aprendizagem e do trabalho cooperativo, através da criação de cursos online, páginas de disciplinas e de grupos de trabalho. A plataforma é bastante conhecida no Brasil e no mundo,
sendo traduzida para mais de 180 idiomas nesses 10 anos de desenvolvimento.

3. Interação face-à-face
Com o passar dos anos, os AVAs vão amadurecendo e construindo a base da educação
à distância. Ao mesmo passo que trazem consigo ferramentas que proporcionam
comunicação entre seus usuários, começa-se a pensar na forma como essa interação

ocorre e se esta pode ser tão ou mais produtiva do que a interação presencial. Conceitualmente, interação é a ação que gera um reflexo comunicativo entre o indivı́duo
e seus pares [da Cunha Recuero 2002]. Essas interações constituem as relações sociais
e desenvolvem habilidades sociais que ajudam na produção de conhecimento conjunto
[Laguardia et al. 2010].
Um dos 5 pilares centrais da metodologia da AC é a interação face-à-face. Seu
foco é criar comunicações positivas que promovam o outro e gerem um relacionamento
sadio. De acordo com [Timms et al. 1999], essa interação nos AVA, pode ser construida
através de ambientes virtuais de troca de mensagens, no qual os alunos comparam sua
compreensão dos conceitos sob estudo, com a dos seus colegas e se ajudam na formação
do conhecimento.
Existem duas formas de interação em ambientes virtuais: sı́ncrona e assı́ncrona.
De acordo com [Laguardia et al. 2010], a interação face-à-face que é promovida na AC
só realmente ocorre de forma sı́ncrona (quando todos os membros estiverem presentes),
como em bate-papos ou vı́deo chamadas. Languardia também mostra que a comunicação
sı́ncrona em ambientes virtuais, torna o aprendizado mais ativo e centrado no estudante,
pois que permite que o mesmo tenha controle sobre o conteúdo, ritmo e sequência do
assunto a ser trabalhado na interação.
A conveniência, a facilidade de interação com o instrutor, a experiência positiva
de aprendizado e falta de pressão para expor um ponto de vista são ponto positivos na
interação realizada em ambientes virtuais. Neles, também ocorrem maior produção de
ideias, mais igualdade nas discussões e menor pressão normativa, o que faz com que os
grupos online superem os grupos presenciais na reflexão crı́tica, no compartilhamento de
perspectivas pessoais e na interação focada na tarefa [Luppicini 2007]. Luppicini também
aponta alguns pontos negativos encontrados na interação online, tais como: maior carga
de trabalho, custos com equipamento ou infraestrutura, problemas técnicos e interatividade limitadas.
Para Luppicini (2007), um dos principais fatores que limitava a comunicação, e
assim a interação, era o anonimato no aprendizado cooperativo e a redução da presença social. Porém, estes problemas são contornados com as estratégias e técnicas de aprendizagem cooperativa como a Computer-Supported Cooperative Learning (CSCL) ou Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computadores. A CSCL envolve os estudantes e os
incentiva a interagir mais e de maneira positiva com o propósito de alcançarem um objetivo em comum.

4. Aprendizagem Cooperativa Apoiada por Computadores
A CSCL é uma área da aprendizagem cooperativa que estuda como a tecnologia pode
auxiliar o processo de aprendizagem através de esforços cooperativos de um grupo em
prol de um objetivo em comum [Santoro et al. 1999]. Ou ainda, é um ramo das ciências
da aprendizagem que estuda como as pessoas podem aprender juntas com a ajuda de
computadores [Stahl et al. 2006].
Seja pela distância geográfica, por convenções do trabalho ou pela falta de horário
comum para o grupo, as pessoas vão precisar trabalhar juntas em algum aspecto de
seus aprendizados e fazer isso através do uso do computador. Tendo em vista essa necessidade, a CSCL tem como objetivo principal fornecer um ambiente que suporte a

cooperação entre os membros de um grupo e melhore seus processos de aprendizagem
[Resta and Laferrière 2007].
Como vimos na seção 2, um Ambiente Virtual de Aprendizagem é caracterizado
pela sua interação com o usuário e por um conjunto de ferramentas que o sistema deve
dispor, principalmente as de comunicação. Porém, para um ambiente virtual ser considerado cooperativo, existem alguns aspectos que devem estar presentes no sistema, como
mostrado no framework desenvolvido por Santoro et al. (1999):
• Teoria de Aprendizagem: as teorias buscam reconhecer a dinâmica envolvida
nos atos de ensinar e aprender. Existem várias teorias que contribuem para o
entendimento da aprendizagem cooperativa, tais como: Aprendizagem Baseada
em Problemas, Cognição Distribuı́da e Aprendizagem por Observação. Todas
possuem em comum o fato de assumirem que os indivı́duos são agentes ativos na
busca e construção de conhecimento;
• Modelo de Cooperação ou Tipo de Tarefa: a cooperação pode ser dividida em
tipos diferentes de tarefas a serem realizadas. Temos três tipos de tarefas: tarefas
cooperativas de aprendizagem de conceitos, tarefas cooperativas para solução de
problemas e tarefas cooperativas de desenvolvimento de projetos. Além destes
modelos, um ambiente pode ser baseado em Fóruns de Discussões ou construção
de conhecimento, como wikis por exemplo;
• Domı́nio: devem ser especı́ficos e refletir áreas de conhecimento onde as pessoas
estejam mais engajadas. Tarefas puramente procedimentais devem ser evitadas,
pois são menos “compartilháveis”;
• Tipo de Interação: comunicação assı́ncrona ou sı́ncrona. O uso de uma destas
tecnologias ou da combinação delas irá determinar o grau de interação entre indivı́duos permitido ou disponibilizado pelo sistema;
• Atividades de Trabalho Cooperativo: dependendo de sua proposta, o sistema
deve dar suporte a algumas atividades, tais como: coordenação de atividades;
tomada de decisão e compartilhamento de uma base de dados;
• Designação de Papéis: o sistema deve fornecer papeis especı́ficos para os
usuários, como: professor/instrutor e aluno/aprendiz.
• Relação com outras Áreas de Pesquisa: Muitos ambientes e ferramentas CSCL
combinam técnicas desenvolvidas em outras áreas de estudo, tais como Inteligência Artificial, Realidade Virtual e Banco de Dados, para promover a aprendizagem.

5. Conclusão
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem se mostram como uma boa alternativa de
ampliação do espaço fı́sico das salas de aula para o espaço virtual levando o aprendizado
e a interação entre os estudantes para um novo paradigma. Esse tipo de plataforma já vem
sendo desenvolvida a bastante tempo, o que gera maturidade para o projeto e constrói
casos de sucesso, como a plataforma Moodle. Com esse tipo de sistema e com o apoio
tecnológico que possuı́mos hoje, como intenet de alta velocidade, smartphones e vı́deochamadas, é possı́vel atingir um nı́vel de interação bastante positivo e que trás bastante
benefı́cios, tanto para educadores quando para estudantes.
Como visão pessoal, apesar de existirem diversos mecanismos que tentam ampliar
o grau de interação e cooperatividade entre os usuários não fisicamente próximos, todos

estes geram apenas um representação da pessoa real em forma de presença virtual. Enquanto seres humanos, somos sensoriais e afetivos. A presença do outro enquanto ser que
podemos fisicamente ver, tocar, ouvir e nos relacionar é capaz de gerar experiências afetivas mais profundas. Diante do estudo realizado da AC e das vantagens únicas de cada
ambiente, não propomos uma substituição do ambiente presencial pelo virtual, mas uma
união que trará apenas benefı́cios de aprendizado e crescimento para todos os envolvidos.
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Abstract. The application of measures of quality is an important mechanism
for checking if a feature models is suitable to generate a consistent product,
since a small error or inconsistency on this artifact can be propagated to all its
products. The visualization of quality measures applied in feature models is an
important point to improve the understanding of the quality of products derived
from SPLs and DSPLs. In this work are presented visualizations of a subset of
13 quality measures. As initial results of this work, were generated three types
of visualizations, to get a better interpretation and understanding statistics of
the quality of one or more feature models of SPLs and DSPLs.
Resumo. A aplicação de medidas de qualidade é um importante mecanismo
para verificar se um modelo de features é adequado para gerar um produto
consistente, uma vez que um pequeno erro ou inconsistência neste artefato pode
ser propagado para todos os seus produtos. A visualização de medidas de qualidade aplicadas em modelos de features é um ponto importante para melhorar
o entendimento da qualidade de produtos derivados de LPSs e LPSDs. Neste
trabalho são apresentadas visualizações de um subconjunto de 13 medidas de
qualidade. Como resultados iniciais deste trabalho, foram geradas três tipos de
visualizações, facilitando uma melhor interpretação e compreensão estatı́sticas
da qualidade de um ou mais modelos de features de LPSs e LPSDs.

1. Introdução
O modelo de features é um dos artefatos mais importantes de uma Linha de Produtos de
Software (LPS). Este modelo apresenta variações para representação de LPSs e LPSDs. O
modelo de features de LPS não pode modificar as caracterı́sticas do sistemas, ou adaptarse automaticamente, em tempo de execução, enquanto que no modelo de features de
LPSD, as caracterı́sticas do sistema podem ser adicionadas, removidas e modificadas em
tempo de execução de maneira gerenciada [Bencomo et al. 2012]. O modelo de features descreve as possı́veis configurações de produtos derivados de uma mesma linha
[Beuche and Dalgarno 2007].
Pode-se avaliar a qualidade dos produtos derivados de LPSs e LPSDs, a partir
da aplicação de diferentes medidas de qualidade em modelos de features. A avaliação
da qualidade é essencial para verificar se um modelo de features é adequado para gerar
um produto consistente, pois um pequeno erro ou inconsistência neste artefato pode ser
propagado para todos os seus produtos. É mais complexo avaliar a qualidade de linhas de

produtos do que em um software tradicional, uma vez que diferentes produtos podem ser
derivados e podem requerer diferentes nı́veis de qualidade [Bezerra et al. 2015].
Um conjunto de 40 medidas de qualidade, em que 8 são especificas para LPSDs
e 32 que podem ser utilizadas em LPSs e LPSDs foram definidas e implementadas na
ferramenta DyMMer para garantir a qualidade do modelo de features. No entanto, a
ferramenta não apresenta uma forma eficiente de visualização dos dados coletados por
essas medidas [Bezerra et al. 2016].
Para lidar com este problema, é apresentado a extensão da ferramenta DyMMer,
para suportar diferentes tipos de visualizações afim de obter uma melhor interpretação
e compreensão estatı́sticas das medidas de um ou mais modelo de features de LPSs e
LPSDs. Como resultado inicial deste trabalho, foram geradas três tipos de visualizações:
(i) evolução em termos de complexidade estrutural; (ii) variabilidade adaptativa de um
modelo de features em um determinado contexto; e (iii) a relação entre a flexibilidade de configuração e extensibilidade de um conjunto de modelos de features. Estas
visualizações interpretam um subconjunto inicial de 13 medidas de qualidade aplicadas
em modelo de features de LPSs e LPSDs.
O restante deste trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira. Na Seção 2
é apresentado de maneira detalhada a ferramenta DyMMer, o que inclui suas principais
funcionalidades, camadas e um subconjunto de medidas de qualidade para modelos de
features de LPSs e LPSDs implementadas na ferramenta. Na Seção 3 é apresentado o
processo de visualização adicionado a ferramenta e as visualizações adicionadas. Por
fim, na Seção 4 é descrita a conclusão e trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
A DyMMer 1 (Dynamic Feature Model Tool Based on Measures) é uma ferramenta desenvolvida para extrair medidas de diferentes modelos de features, que podem ser descritas
usando o formato de arquivo (XML) propostos pelo repositório de modelo de features
S.P.L.O.T 2 . Atualmente, a ferramenta DyMMer é capaz de coletar 40 medidas de qualidade diferentes de uma maneira automática [Bezerra et al. 2016].
A versão atual da ferramenta oferece uma série de funcionalidades, organizadas
em três camadas distintos: (i) visualização de modelo de features; (ii) edição de modelo de
features; e (iii) exportação de dados. Embora a DyMMer apresente funcionalidades que
permitem que engenheiros de domı́nio possam extrair medidas de qualidades, representar
e manipular modelos de features, a ferramenta ainda não apresenta uma forma eficiente
de visualização dos dados coletados a partir das medidas de qualidade. Atualmente, a
visualização desses dados não permitem que engenheiros de domı́nio possam deduzir
novos conhecimentos a partir das relações entre diferentes medidas de qualidade.

3. Extensão da Ferramenta DyMMer para Visualização de Medidas
Nesta Seção, é descrito o processo de visualização adicionado a ferramenta, assim como
algumas das principais visualizações adicionadas, permitindo a interpretação do subconjunto de medidas de qualidades apresentados na Tabela 1.
1
2
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Tabela 1. Subconjunto de medidas analisadas. [Bezerra et al. 2015]
Acrônimo
NF
NFA
NO
NM
NAF
NDF
NGOr
NGXOr
NC
AFCA
DFCA

Nome da Medida
Número de Features
Número de Features Alternativas
Número de Features Opcionais
Número de Features Mandatórias
Número de Features Ativadas
Número de Features Desativadas
Número de Grupos XOr
Número de Grupos XOr
Número de Contextos
Features Ativadas por Adaptações de Contexto
Features Desativadas por Adaptações de Contexto

FoC

Flexibilidade da Configuração

FEX

Extensibilidade da Feature

Descrição da Medida
Número de features do modelo
Número de features alternativas do modelo
Número de features opcionais do modelo
Número de features mandatórias do modelo
Número de features ativadas em cada contexto
Número de features desativadas em cada contexto
Número de pontos de variação com relacionamentos Or
Número de pontos de variação com relacionamentos XOr
Número de contextos do modelo de features
Soma do número de features ativadas em cada adaptação de contexto / NC
Soma do número de features desativadas em cada adaptação de contexto / NC
Taxa de flexibilidade do modelo dada pelas features opcionais
em relação a quantidade total de features de um modelo de features
Quantidade total de features folhas e de features filhas
de pontos de variação de um modelo de features

3.1. Processo de Visualização de Medidas
Para facilitar a visualização de medidas de qualidade de modelos de features, foram adicionados a ferramenta DyMMer um conjunto de 218 modelos de features extraı́dos do
MAcchiaTO Repository3 . Desse modo, o engenheiro de domı́nio seleciona um ou mais
modelos de features, em seguida selecionada a visualização desejada, as medidas são calculadas, e por fim apresentadas ao engenheiro de domı́nio por meio de visualizações de
dados (ver Figura 1).

Figura 1. Visão geral do processo de visualização de medidas

3.2. Visualizações do Subconjunto de Medidas
3.2.1. Evolução em Termos de Complexidade Estrutural
A evolução em termos de complexidade estrutural pode ser representada por meio da
versionalização de um modelo de features, e analisada as variações das seguintes medidas:
Número de Features Opcionais (NO), Número de Features Alternativas (NFA), Número
de Features (NF) e Número de Features Mandatórias. Estas medidas podem ser representadas por meio de gráfico de radar (ver Figura 3) analisando quantas features foram
adicionadas e removidas em cada versão do modelo de features. Nesta visualização foram
analisadas seis versões diferentes do modelo de features Toko. A partir da visualização
ao comparar as versões V2 e V3 é possı́vel observar que houve um aumento do número
de features, features mandatórias e opcionais, e redução das features alternativas.
3

http://carlabezerra.great.ufc.br/macchiato/

Figura 2. Visualização da evolução em termos de complexidade estrutural

3.2.2. Variabilidade Adaptativa
Variabilidade Adaptativa pode ser representada pelas medidas: Número de Contextos
(NC), Número de Features Ativadas (NAF), Número de Features Desativadas (NDF),
Número de Features de Contextos (CF), Features de Contextos em Restrições (CFC),
Número de Features Ativadas por Contexto (AFCA) e Número de Features Desativadas
por Contexto (DFCA). Estas medida podem ser representadas por meio de uma TreeMap
(ver Figura 3) de acordo com os contextos do modelo de features. A variabilidade adaptativa é caracterizada por presença de contextos e restrições de contextos no modelos de
features. Quanto mais baixo for o valor das medidas de variabilidade adaptativa, menor a
variabilidade adaptativa. Como representado na Figura 3, o contexto BicycleTransportation, apresenta uma maior variabilidade adaptativa, pois apresenta o maior valor de NAF
e menor valor de NDF se comparado ao contexto TrainTransportation.

Figura 3. Visualização da variabilidade adaptativa

3.2.3. Flexibilidade de Configuração x Extensibilidade
A Extensibilidade está relacionada com a medida Extensibilidade da feature (FEX). Extensibilidade refere-se à capacidade de estender um modelo de features e o nı́vel de
esforço necessário para implementar a extensão. Quanto maior for o FEX, maior a extensibilidade do modelo de features. A Flexibilidade de Configuração (FoC) se refere à
capacidade de um modelo de features para responder a possı́veis mudanças internas ou
externas que afetam a sua entrega de valor, de forma oportuna e rentável. Quanto maior
for o FoC, melhor será a flexibilidade. Como representado na Figura 4, o modelo de features com maior tamanho e mais distante do centro possui uma maior FoC ou FEX em
relação aos modelos mais centralizados. Desse modo, o modelo de features que possui a
melhor FEX é o Toko v6, enquanto que o modelo de features que possui a melhor FoC é
WebCollaborativeApplication V2.

(a) Flexibilidade de Configuração

(b) Extensibilidade

Figura 4. Visualização das medidas FEX e FoC de um conjuntos de modelos.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma extensão da ferramenta DyMMer, no contexto de trabalho de conclusão de curso, para auxiliar engenheiros de domı́nios a obter uma melhor
interpretação e compreensão estatı́sticas dos dados coletados de medidas de qualidade de
um ou mais modelo de features de LPSDs, por meio de diferentes tipos de visualizações
de dados. Como trabalho futuro pretende-se adicionar novos tipos de visualizações e a
validação destas visualizações por meio da aplicação de um questionário.
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