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Abstract. This paper presents a study about the perfomance of exact algorithms
for graph coloring. Some strategies of refinement were used with the intent of
reduce the number of attempts of the brute-force algorithm to find a minimal
coloring.

Resumo. Este artigo apresenta um estudo sobre o desempenho de algoritmos
exatos para coloração de grafos. Algumas estratégias de refinamento foram
utilizadas com o intuito de reduzir o número de tentativas do algoritmo de força
bruta para encontrar uma coloração mı́nima.

1. Introdução

O problema de coloração de grafos é um dos problemas de otimização combinatória
mais estudados, tanto pelo fato de ser um problema NP-Difı́cil quanto pelo fato de ter
inúmeras aplicações em diversas áreas na matemática e na computação. Vários proble-
mas podem ser resolvidos usando coloração de grafos como por exemplo a alocação de
registradores [Appel and Haken 1989], a alocação de frequências [Gamst 1986] e escalo-
namento de horários escolares [da Silva and da Silva 2010]. Em geral, todos os proble-
mas envolvendo eventos conflitantes (que não podem ocorrer simultaneamente) podem
ser modelados usando coloração em grafos [da Silva et al. 2016]. A coloração de gra-
fos consiste em atribuir rótulos nos vértices de maneira que vértices adjacentes recebam
rótulos diferentes. A figura 1 apresenta um exemplo de coloração de um grafo conhecido
como um grafo de Petersen [Holton and Sheehan 1993].

Nesse artigo será apresentado um algoritmo que calcula a coloração minı́ma de
um grafo utilizando a técnica de branch-and-bound, que é um tipo de algoritmo que adi-
ciona alguns refinamentos aos algoritmos de busca por força bruta, eliminando algumas
soluções sem que precisem ser examinadas.

Na seção 2, apresentamos as definições e notações utilizadas ao longo do artigo.
Na seção 3, apresentamos três versões de um algoritmo de branch-and-bound cada um
utilizando alguma otimização diferente. Na seção 4, os resultados computacionais dos
experimentos são apresentados.



Figura 1. Exemplo de Coloração de Grafo

2. Definições
Inicialmente, faremos uma apresentação preliminar de algumas definições que serão uti-
lizadas no decorrer do artigo, para uma melhor compreensão das representações a serem
utilizadas. São elas:

Grafo : Um grafo G é par ordenado (V,E) composto por um conjunto finito V , cujos
elementos são denominados vértices, e por um conjunto E ⊂ u,v : u, v ∈ V , u 6=
v, cujos elementos são denominados arestas. Para todo grafo G, denotamos V (G)
e E(G),respectivamente, os conjuntos de vértices e arestas de G.

Vizinhança : N(v) = u ∈ V : (v, u) ∈ E é a vizinhança de um vértice v em G formada
pelos vizinhos de v.

Grau :O grau é denotado por deg(v), e corresponde ao número de vizinhos de v no grafo
G.

Densidade : A densidade de um grafo, denotado por g(G), pode ser calculado como
g(G) = 2m/(n(n− 1))

Número Cromático : O menor número k para o qual existe uma k-coloração do grafo G
é chamada de número cromático do grafo G e denotada por χ(G).

Clique : É um subconjunto de vértices S ⊂ V (G) onde o grafo G(S) é completo.

3. Algoritmo de Backtracking
Pelo fato do problema de coloração de vértices, com menor número de cores possı́veis
ser um problema NP-Difı́cil, não se conhece um algoritmo em tempo polinomial que
encontre a solução ótima para um grafo qualquer. Na prática, algoritmos de força bruta
se tornam impraticáveis para grandes instâncias. Com o intuito de reduzir o custo com-
putacional do algoritmo de força bruta, vamos apresentar alguns refinamentos para este
algoritmo.

O Algoritmo 1 recebe três parâmetros: o grafoG, um vetor de cores que armazena
as cores da cada vértice e um inteiro k representando o número de vértices já coloridos. Se
o número de vértices coloridos for igual |V |, significa que encontramos uma coloração de



G. A priori, todas as cores estão disponı́veis para o vértice não colorido, exceto as cores
utilizadas pelos vértices na sua vizinhança. Depois, precisamos gerar todas as opções
de cores para o vértice não colorido. Observe que, inicialmente, precisamos encontrar o
número máximo de cores utilizadas na coloração parcial atual.

Algoritmo 1: BACKTRACKING

Entrada: G, cores, k
1 inı́cio
2 se k == |V | então
3 retorna número de cores utilizadas
4 senão
5 v ← primeiro vértice não colorido
6 mColor ← ultima cor utilizada no vetor de cores
7 disponivel[i]← true , ∀i ∈ [1 . . . |V |]
8 para u ∈ V (G) faça
9 se {v, u} ∈ E(G) então

10 se cor[u] 6= −1 então
11 disponivel[cor[u]]← false

12 para i = 1 até mColor + 1 faça
13 se disponivel[i] == true então
14 cor[v]← i
15 Backtracking(G, cores, k + 1)
16 cor[v]← −1

3.1. Refinamentos Propostos

Com a intenção de melhorar o desempenho do algoritmo, foram propostas algumas
modificações para serem estudadas e comparadas, cada uma com algumas variações no
algoritmo original mostrado no pseudocódigo acima. A seguir serão apresentados três
tipos de refinamentos para o algoritmo de Backtracking:

Limite Superior

Nessa versão do algoritmo foi criada uma variável que recebe sempre o limite
superior da coloração atual, ou seja, ela é inicialmente inicializada com o número de
vértices do grafo e é atualizada sempre que se encontra um valor inferior, logo se uma
coloração que se iguala ou ultrapassa esse valor é encontrada, a recursão é interrompida.

Coloração Parcial Baseada em Clique

Nessa versão do algoritmo além do limite superior, uma pré coloração é efetuada
no grafo procurando-se uma clique a partir do vértice de maior grau. Quando tal coloração
é efetuada ela é passada para o algoritmo de coloração principal que só vai fazer os testes
para coloração dos vértices que ainda não foram coloridos diminuindo assim os casos de
teste.

Coloração seguindo uma ordenação inicial dos vértices

Nessa versão do algoritmo, os vértices são ordenados seguindo a ordem
SL(smallest last). Essa ordem será utilizada para a geração de novos subproblemas pro-



cesso conhecido como ramificação. Além disso, também será utilizado um limite superior
que usa como referência o número de cores utilizadas pela coloração SL. O algoritmo 2
tem dois parâmetros: o grafo G e o vetor ord representando a ordem dos vértices dada
pela ordenação SL.

Algoritmo 2: ORDENAÇÃO SL
Entrada: G, ord

1 inı́cio
2 n← |V (G)|
3 while n > 0 do
4 Seja v o vértice com o menor grau em G[V \K]
5 ord[n]← v
6 K ← K ∪ {v}
7 n← n− 1

A intuição dessa ordenação é deixar os vértices com menos restrições para a
coloração (menor grau) para ser colorido por último. Um limite superior para o número
de cores utilizado pela ordenação SL na heurı́stica de coloração sequencial é:

SL(G) ≤ max
i≤n

min
j≤i

degG[v1,...,vi](vj) + 1 (1)

onde degG[v1,...,vi](vj) denota o grau do vértice vj no subgrafo induzido pelos
vértices v1, . . . , vi e v1, . . . , vn é uma ordenação SL.

4. Resultados
Os testes foram implementados em C + + e realizados em um computador com proces-
sador Intel Core i7− 4519U CPU 2.00GHzx4,64− bit, 8 GB de memória, utilizando o
sistema operacional Ubuntu 16.04 lts. Todos os algoritmos foram realizados usando como
entradas grafos gerados aleatoriamente com a probabilidade de ocorrência de aresta entre
cada um dos vértices de 90%(Tabela 1) ou 10%(Tabela 2). Foram criadas 10 entradas para
cada tamanho de vértice, e os grafos de entradas tinham 10,20,30 e 40 vértices respecti-
vamente.

Tabela 1. Tempo Médio de Execução para Grafos Densos (Densidade 90%)
N. de Vértices/Algoritmo Algoritmo BT Algoritmo Clique Algoritmo SL
10 0.0001302 0.0001252 0.0003115
20 0.0083443 0.0039132 0.0008785
30 0.362131 0.152144 0.0042831

Tabela 2. Tempo Médio de Execução para Grafos Esparsos (Densidade 10%)
N. de Vértices/Algoritmo Algoritmo BT Algoritmo Clique Algoritmo SL
10 0.0004069 0.0002903 0.0002036
20 0.0078102 0.0030613 0.0004543
30 1.54319 1.00328 0.000968
40 302.936 69.775 0.0024768



5. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, a utilização da coloração parcial baseada em cli-
que reduziu consideravelmente o tempo de execução do algoritmo de backtracking puro.
Conjecturamos que essa redução de tempo deve-se a redução do fator de ramificação.
O algoritmo de backtracking SL apresentou-se como um outro refinamento eficiente do
algoritmo de backtracking puro. A ordenação SL levou uma grande redução no tempo
de execução do algoritmo. Como trabalho futuro, vamos combinar a coloração parcial
baseada em cliques com a ordenação SL em novo algoritmo de backtracking e estudar
novos refinamentos. Futuramente adicionaremos instâncias maiores e com alguma estru-
tura subjacente.
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Abstract. This paper presents a resolution of the puzzle Unruly using the back-
tracking technique. In order to improve performance, we present another tech-
nique, where we define a fixed set of rules to be used together with backtracking.
Lastly, we establish a comparison between the two techniques.

Resumo. Este artigo apresenta a resolução do puzzle Unruly utilizando a
técnica de backtracking. A fim de melhorar o desempenho, apresentamos ou-
tra técnica, onde definimos um conjunto fixo de regras para serem utilizadas
juntas com backtracking. Por fim, estabelecemos um comparativo entre as duas
técnicas.

1. Introdução
O Unruly é um jogo que teve como inspiração o puzzle Tohu wa Vohu criado por Adolfo
Zanellati1. É possı́vel ter acesso ao Unruly por meio da coleção de puzzles de Simon
Tatham’s2. O objetivo do Unruly é preencher um tabuleiro usando as cores branca e preta,
iremos definir os detalhes desse jogo na Seção 2.

O puzzle Unruly pode ser modelado como um problema de satisfação de restrição
[Russell et al. 1995]. Formalmente, estes problemas são definidos por um conjunto de
variáveis Xi com valores de um domı́nio Di sujeitos a um conjunto de restrições. Uma
das técnicas mais utilizadas para este tipo de problema são os algoritmo de backtracking
[Russell et al. 1995].

No presente trabalho, usamos duas abordagens de resolução, uma usando o back-
tracking, a outra usando backtracking junto a aplicação de um conjunto de regras fixas
definidas nesse trabalho. Realizamos uma comparação usando essas duas técnicas para
diferentes instâncias, avaliando o tempo para resolver o problema, assim, como o número
de nós criados na árvore de recursão.

O restante do artigo é dividido da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a definição
formal do problema e a introdução das nossas regras fixas. A Seção 3 define a técnica de
backtracking para o nosso problema, na Seção 4 apresentamos a resolução do problema
utilizando o conjunto de regras enquanto aplicamos o backtraking. Por fim, na Seção 5,
apresentamos os resultados obtidos nesse trabalho e a conclusão.

2. Unruly
Dado uma grade de quadrados dse tamanho N ×M , onde N,M ≥ 6 são inteiros pares,
devemos pintar cada quadrado com a cor preto ou branco seguindo duas regras. A regra 1

1www.janko.at/Raetsel/Tohu-Wa-Vohu/
2www.chiark.greenend.org.uk/˜sgtatham/puzzles/



diz que cada linha e coluna deve conter o número de quadrados pretos igual ao número de
quadrados brancos. A regra 2 diz que em uma linha ou coluna não pode existir três qua-
drados consecutivos de mesma cor. O problema já inicia com alguns quadrados pintados.
Todo quadrado que não foi pintado diremos que a cor dele é cinza. No restante do texto,
vamos considerar que o oposto da cor branca será a cor preta e vice-versa.

Existem dois nı́veis de dificuldade, na dificuldade fácil, todas as instâncias do
problema podem ser resolvidas apenas aplicando as quatro regras que iremos descrever a
seguir. Na dificuldade difı́cil essas regras não são suficientes, para essas instâncias iremos
propor uma solução usando backtracking.

2.1. Regra 1 - Linha

A aplicação dessa regra consiste em verificar se dada uma cor C, se existe uma linha
na grade que tem o número de quadrados com a cor C igual a N/2 (máximo permitido
para uma cor). Se a resposta for positiva então pintamos todos quadrados com a cor
cinza com a cor oposta a C (chamaremos de ¬C) . Aplicamos isto para cada linha que
obedece a condição. Um exemplo da aplicação dessa regra pode ser visto na mudança da
configuração da Figura 1(a) para a Figura 1(b).

(a) (b)

Figura 1. Aplicação da Regra 1 - Linha

2.1.1. Regra 1 - Coluna

A aplicação dessa regra é semelhante a da regra anterior, com exceção de que no lugar de
aplicarmos as linhas, aplicamos as colunas. Um exemplo da aplicação dessa regra pode
ser visto na mudança da configuração da Figura 2(a) para a Figura 2(b).

(a) (b)

Figura 2. Aplicação da Regra 1 - Coluna



2.2. Regra 2 - Extremos

A aplicação dessa regra consiste em achar duas células adjacentes (na vertical ou horizon-
tal) que possuem a mesma cor, se encontramos, verificamos se as células que se encontram
adjacentes a elas (no mesmo sentido) possuem a cor cinza, se sim, atribuı́mos a cor ¬C
a essa(s) célula(s). Um exemplo da aplicação dessa regra pode ser visto na mudança da
configuração da Figura 3(a) para a Figura 3(b).

(a) (b)

Figura 3. Aplicação da Regra 2 - Extremos

2.3. Regra 2 - Meio

Essa regra consiste em achar uma célula k cinza que se encontra entre duas células de cor
C, se encontramos atribuı́mos ¬C a k. Um exemplo da aplicação dessa regra pode ser
visto na mudança da configuração da Figura 4(a) para a Figura 4(b).

(a) (b)

Figura 4. Aplicação da Regra 2 - Meio

As regras devem ser aplicadas repetidas vezes, sempre que alguma regra retornar
verdadeiro todas as regras devem ser novamente aplicadas para ambas as cores, branca e
preta. Pois a coloração de uma célula pode possibilitar a aplicação de alguma regra que
colore outra célula.

3. Backtracking

A técnica de aplicar as regras descritas finaliza sua execução rapidamente, porém, foi visto
que ela é capaz de resolver somente as instâncias fáceis. Quando estamos trabalhando
com as instâncias difı́ceis é preciso utilizar a técnica de backtracking. No Algoritmo 1,
para a primeira célula cinza que encontramos, colocamos a cor branca e tentamos resol-
ver o subproblema resultante recursivamente, se não for possı́vel, repetimos o processo
colocando a cor preta. Repetimos esse processo até que não exista nenhuma célula cinza
na grade.



Algoritmo 1: BACKTRACKING

Entrada: Grid, n
1 Unruly(Grid, n) inı́cio
2 se n > N ×M então
3 retorna verdade
4 i← n/M + 1
5 j ← n mod M + 1
6 se cor de Gridi,j é cinza então
7 retorna Unruly(Grid, n+ 1
8 se Gridi,j pode receber branco então
9 pinte Gridi,j de branco

10 se Unruly(Grid, n+ 1 então
11 retorna verdade
12 senão
13 pinte Gridi,j de cinza
14 se Gridi,j pode receber preto então
15 pinte Gridi,j de preto
16 se Unruly(Grid, n+ 1 então
17 retorna verdade
18 senão
19 pinte Gridi,j de cinza
20 retorna falso

4. Backtracking com aplicação de regras
A fim de melhorar os resultados, propomos uma solução que utiliza a aplicação do con-
junto de regras definidas na Seção 2 durante o backtracking. No Algoritmo 2, para cada
chamada recursiva do subproblema, o conjunto de regras é aplicado para a configuração
atual da Grid. Durante o backtracking, se uma cor é atribuı́da e não existe uma solução
para a configuração atual, nós restauramos o estado anterior do problema.

5. Experimentos e conclusão
Os experimentos foram realizados em uma máquina com o processador Intel Core i5-
2410M com 4 núcleos de 2.30GHz, e com memória de 1.7Gb. Os dois algoritmos foram
implementados na linguagem de programação C++. Concluı́mos que a aplicação das
regras em cada chamada recursiva diminui consideravelmente o número de nós criados
na árvore de recursão. E mesmo realizando um maior número de operações para cada
chamada, o tempo é reduzido drasticamente quando comparado ao tempo da técnica de
backtracking sem a aplicação das regras, como pode ser verificado na Tabela 1. Quando
o tempo limite de 3 horas é ultrapassado, tal ocorrência é assinalado como * na Tabela 1.
Caso ocorra um estouro de memória, tal ocorrência será sinalizado como ** na Tabela 1.

Referências
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Algoritmo 2: BACKTRACKING COM APLICAÇÃO DE REGRAS

Entrada: Grid, n
1 Unruly com Regras(Grid, n) inı́cio
2 se n > N ×M então
3 retorna verdade
4 mem← Grid
5 i← n/M + 1
6 j ← n mod M + 1
7 se cor de Gridi,j é cinza então
8 retorna Unruly(Grid, n+ 1)
9 repita

10 Aplicar todas as regras em Grid
11 até nenhuma regra alterar Grid;
12 se Gridi,j pode receber branco então
13 pinte Gridi,j de branco
14 se Unruly com Regras(Grid, n+ 1) então
15 retorna verdade
16 senão
17 pinte Gridi,j de cinza
18 se Gridi,j pode receber preto então
19 pinte Gridi,j de preto
20 se Unruly com Regras(Grid, n+ 1) então
21 retorna verdade
22 senão
23 pinte Gridi,j de cinza
24 retorna falso

Tabela 1. Experimentos realizados usando o Algoritmo A (Backtracking) e Algo-
ritmo B (Backtracking com aplicação de regras)

Algortimo A Algoritmo B
Instância Tempo Número de nós Tempo Número de nós
U01 8x8 0.000027 82 0.000390 65
U02 8x8 0.00129 628 0.000440 65
U03 12x12 0.333156 6138453 0.001426 149
U04 14x14 0.678165 12930102 0.006890 443
U05 16x16 27.665460 761393175 0.007542 665
U06 16x16 0.042108 1066523 0.006157 726
U07 32x32 * * 0.035206 1025
U08 64x64 * * ** **
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Abstract. Planning is the area of AI that concerns about choosing actions to
achieve a goal. A solution for a planning problem is a plan, a sequence of
actions that takes the agent from an initial state to the goal. However, there is
not always a solution for a planning problem. In these cases, errors may have
occurred in the specification of the initial state, the set of actions or, further, the
goal was oversubscribed and cannot be achieved. This paper deals with cases
when unsolvable problems have unreachable goals. The objective is to present
the studies on the construction of a metric based on preferences. We believe such
a metric is more rational than the existing one, that uses the distance between
propositions, since in the impossibility of reaching all the goal propositions, it
takes into account the preferences of the user about such propositions.

Resumo. Planejamento é a área da IA que se preocupa com a escolha de ações
para alcançar uma meta. Uma solução para um problema de planejamento
é um plano, uma sequência de ações que leva o agente de um estado inicial
até a meta. Porém, nem sempre existe um plano solução para um problema
de planejamento. Nestes casos, pode ter ocorrido erros na especificação do
estado inicial, do conjunto de ações ou, ainda, a meta foi superespecificada e
não é possı́vel alcançá-la. Este artigo trata dos casos em que os problemas
sem solução possuem metas inalcançáveis. O objetivo é apresentar os estudos
na elaboração de uma métrica baseada em preferências. Acreditamos que tal
métrica é mais racional do que a existente por distância entre proposições, uma
vez que na impossibilidade de atender todas as proposições da meta, ela leva
em consideração as preferências do usuário sobre tais proposições.

1. Introdução
A habilidade de planejar é um aspecto fundamental do comportamento inteligente e sua
automação tem sido um dos principais objetivos da pesquisa realizada em Inteligência Ar-
tificial [Russel and Norvig 2016]. Um problema de planejamento [Menezes 2014] pode
ser definido em função do seu domı́nio, que identifica como o ambiente pode ser modifi-
cado com base nas ações que o agente pode exercer; do estado inicial onde o agente se
encontra; e de uma meta a ser alcançada.

A solução para um problema de planejamento é um plano, ou seja, uma sequência
de ações que leva o agente do estado inicial para um estado que satisfaz a meta. No
entanto, nem sempre existe um plano para um problema de planejamento. Neste caso,



dizemos que o problema não possui solução. Problemas de planejamento sem solução
podem ter três causas possı́veis [Menezes 2014]: especificação incorreta do estado inicial;
das ações ou; a meta é muito restritiva e, portanto, não é satisfeita por nenhum estado
alcançável a partir do estado inicial.

Neste artigo, discutiremos os casos em que um problema não possui solução de-
vido à metas muito restritivas, uma área conhecida como Oversubscription Planning
[Rabideau et al. 2009, Benton et al. 2007, Van Den Briel et al. 2004], que estuda como
elaborar planos em problemas com metas superespecificadas. Situações como esta ocor-
rem quando há limitações de recursos para o alcance de todas as metas ou ainda quando
há conflitos lógicos entre as metas. Nestes casos, o agente é forçado a encontrar planos
que satisfaçam um subconjunto destas metas [Van Den Briel et al. 2004].

Dado que temos uma meta superespecificada, os usuários podem ter preferências
sobre que metas devem ser priorizadas [Baier and McIlraith 2008]. Considere por exem-
plo um domı́nio de logı́stica no qual os pacotes devem ser transportados entre cidades
usando caminhões. Considere ainda que, devido a certas restrições, não seja possı́vel en-
tregar todos os pacotes. Neste caso, um planejador devolveria falha. No entanto, o usuário
pode ter formas de especificar pacotes prioritários com relação aos outros.

Numa instância de planejamento com preferências, o usuário pode informar quais
dos pacotes podem possuir uma alta prioridade, sendo estes entregues primeiro. Além
disso, eles podem preferir quais os caminhões que preferem usar, como também, optar
usar caminhões com baixo consumo de gás. Podem preferir também, escolher rotas para
os caminhões, como por exemplo preferir estradas livres nos horários de pico.

Este artigo está dividido de forma a apresentar: na Seção 2, como é feita a
mudança das metas com base na métrica atual que usa a Distância de Hamming; na seção
3, abordaremos alguns dos formalismos que acreditamos que possam tornar a mudança
da meta mais racional; na seção 4, explicaremos como as métricas abordadadas na seção
3 podem ser utilizadas na mudança das metas de problemas de planejamento sem solução.

2. Modificando a meta de planejamento
Um problema de planejamento Π é definido com uma tupla (D, s0, ϕ), no qual D repre-
senta o domı́nio de planejamento que pode ser representado como um sistema de transição
de estados, s0 indica qual é o estado inicial do problema e ϕ é uma fórmula que especifica
a meta de planejamento. A fórmula ϕ deve ser satisfeita em um conjunto de estados que
chamamos de estados meta e também denotado por G.

Uma solução para um problema de planejamento pode ser encontrada realizando-
se uma busca progressiva a partir do estado inicial, tentando-se obter algum estado sg ∈
G. Chamaremos de conjunto R, o conjunto de todos os estados que se é possı́vel alcançar
a partir do estado inicial. Se o problema de planejamento possui uma solução, temos
que algum estado sg pertencente ao conjunto G, também pertence ao conjunto R. Se o
problema não possui solução, é que não existe nenhum estado em G que seja alcançável
a partir de s0, isto é, que também pertença a R (R ∩G = ∅) [Menezes 2014].

Para modificar a meta, [Menezes 2014] propôs a definição de uma nova meta ϕ’,
tal que R∩G′ 6= ∅, sendo G′ (o conjunto dos estados que satisfaz ϕ’). Esta modificação é
baseada na abordagem formal de revisão de crenças [Gärdenfors 1988] que escolhe uma



nova meta ϕ’ com a menor modificação possı́vel em relação a meta original ϕ, obede-
cendo ao princı́pio da mudança minimal.

Nesta abordagem, a seleção de fórmulas candidatas a nova meta de planeja-
mento é feita utilizando-se uma medida de distância entre o conjunto de proposições
que definem um estado, denominada Distância de Hamming [Herzig et al. 2014]. Assim,
dado um problema de planejamento sem solução Π =< D, s0, ϕ > em que o domı́nio
D = (S, L, T ) é um sistema de transição de estados; G é o conjunto de estados que sa-
tisfaz a meta ϕ e; R o conjunto de estados alcançáveis a partir do estado inicial s0. A
revisão de G por R é o conjunto de estados s ∈ R que são mais próximos de G segundo a
Distância de Hamming. Este novo conjunto, denominado G′, será definido como o novo
conjunto meta, tornando o problema solucionável.

Suponhamos um conjunto de proposições {p, q, r} e um problema de planeja-
mento Π =< D, s0, ϕ >, ϕ = (p ∧ q ∧ r), sendo Π retratado sobre a propriedade do
Mundo Fechado, no qual representamos os estados com aquilo que é verdadeiro dentro
dele. Realizando uma busca progressiva a partir do estado inicial s0, nós conseguimos
alcançar todos os estados listados no grafo abaixo.

Figura 1. Grafo de transição de estados

O conjunto R é formado pelos estados {s0, s1, ..., s6}. O conjunto G é vazio, já
que não tem nenhum estado que satisfaz a meta ϕ. Na métrica da Distância de Hamming,
temos que fazer uma revisão de crenças no conjunto G por R, e encontrar os estados com
distância minimal a ϕ que pertencem a R. Portanto, os estados s4, s5 e s6 formam a nova
meta.

Podemos ver que a métrica da Distância de Hamming não é muito racional, já que
não permite escolha ao usuário. Com isso, se o usuário determinasse preferências para
a escolha de uma nova meta, caso a meta original não fosse alcançada por algum dos
motivos já vistos anteriormente, a busca de uma solução passaria a ser algo mais racio-
nal. Veremos nas seções seguintes, como que utilizaremos as preferências para resolver
problemas de planejamento sem solução por metas superespecificadas.

3. Representando Preferências em Metas de Planejamento
O estudo sobre linguagens de representação e algoritmos para problemas de plane-
jamento com metas superespecificadas (oversubscription planning) têm recebido al-
guma atenção da comunidade de planejamento nos últimos anos [Rabideau et al. 2009,



Benton et al. 2007, Van Den Briel et al. 2004]. Nesta seção, apresentaremos um resumo
das abordagens existentes, visando à elaboração de uma métrica mais racional para o pro-
cesso de mudança da meta de planejamento. Nos estudos, identificamos abordagens para
expressar preferências tanto sobre as proposições que definem a meta de planejamento
como para experessar preferências sobre planos soluções [Baier and McIlraith 2008].

Redes de Preferências Condicionais (CP-Nets) também conhecida por Condi-
tional Preferences Networks [Baier and McIlraith 2008], representa as relações de pre-
ferências entre as variáveis de uma forma que se assemelha a tabelas de propensão con-
dicional em redes Baysianas. Por exemplo, um usuário pode preferir comer biscoitos ao
invés do bolo se ele estiver tomando café, mas pode preferir o bolo ao invés dos bicoitos
se ele estiver comendo sobremesa. Assim, CP-Nets são também uma efetiva ferramenta
quando representamos preferências entre diferentes estados meta. Um plano p1 é pre-
ferı́vel sobre um plano p2 se um estado meta alcançado por p1 é pelo menos tão preferı́vel
quanto o estado meta alcançado por p2.

Partial Satisfaction Planning (PSP) também conhecido por Oversubscription
Planning [Smith 2004, Van Den Briel et al. 2004], é uma extensão do planejamento
clássico. Um problema PSP atribui um valor de utilidade para cada um dos fatos do
problema e um valor de custo para cada ação do problema. A tarefa PSP normalmente
consiste em encontrar um plano clássico p com o máximo net benefit, que é definido como
a soma das utilidades das metas atingidas por p menos a soma dos custos das ações em p.

4. Modificando a Meta com Base em Preferências

Este trabalho objetiva utilizar um dos formalismos abordados na seção anterior para ex-
pressar preferências e, baseadas nestas, elaborar métricas para a escolha de novas metas
para problemas de planejamento sem solução. Acreditamos que tais métricas podem ser
mais racionais, pois são capazes de expressar o desejo do usuário sobre quais metas devem
ser preferencialmente alcançadas do que a métrica que utiliza a Distância de Hamming.

Ainda usando o exemplo abordado na seção 2, suponhamos um conjunto de
proposições {p, q, r}, mas que contém uma ordem de preferência definida pelo usuário
do problema. A proposição p tem preferência sobre a proposição r, que tem preferência
sobre a proposição q. O problema de planejamento continua o mesmo, Π =< D, s0, ϕ >,
ϕ = (p ∧ q ∧ r). Realizando uma busca progressiva a partir do estado inicial s0, todos os
estados listados no grafo da Figura 1 são alcançados.

Assim, o conjunto R é formado pelos estados {s0, s1, ..., s6} e o conjunto G está
vazio, já que não há nenhum estado que satisfaz a meta ϕ. Utilizando a Distância Ham-
ming, os estados s4, s5 e s6 são possı́veis estados meta para substituir a meta original do
problema, pois possuem distância minimal em relação ao estado meta sg = {p, q, r}.

Como preferências são definidas, elas serão utilizadas para a escolha da nova meta,
vamos utilizá-las para estabelecer qual dos estados encontrados como possı́veis estados
metas podem substituir o estado sg. Assim, temos que o estado s6 = {p, r} é o estado
ideal para ser o novo estado meta do nosso problema, pois dentre os estados com distância
minimal em relação a sg é o estado que possui as proposições mais preferı́veis. Com isso,
o conjunto G′ agora é formado pelo estado s6, sendo a nova meta de planejamento ϕ′ a
fórmula p ∧ r. O novo problema Π′ =< D, s0, ϕ′ > é um problema solucionável.



Podemos perceber que utilizar preferências para a mudança de problemas de pla-
nejamento sem solução com metas superespecificadas, além de encontrar uma nova meta
de forma mais racional para o problema, a nova meta é o melhor estado possı́vel de acordo
com as preferências do usuário, e que são alcançadas pelo estado inicial.

5. Considerações finais
Este artigo apresentou os estudos realizados na construção de uma nova métrica, baseada
em preferências, para a mudança da meta em problemas de planejamento sem solução.
Nos estudos realizados sobre a área de planejamento com metas superespecificadas, acre-
ditamos que a CP-Nets é o formalismo mais adequado para a construção de métricas
baseadas em preferências, pois utiliza preferências entre as proposições, ao contrário da
abordagem PSP, que estabelece preferências entre planos. Desta forma, expomos a ideia
da construção da nova métrica baseada em preferências, a qual acreditamos, por seguir
os desejos estabelecidas pelo usuário, ser mais racional do que a métrica da Distância de
Hamming.

Como trabalhos futuros, iremos aprofundar os estudos na área de planejamento
com metas superespecificadas, formalizar a métrica baseada em preferências e imple-
mentá-la no arcabouço de mudanças de problemas de planejamento sem solução.
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Abstract. The great discoveries of science and technological advances, over 

the years, have been growing at an accelerated pace and this has generated 

uncertainties for society and increased questions about the social 

consequences of scientific and technological development. In this article we 

try to demonstrate the scientific and technological development in a social 

perspective, and the changes that science and technology has been suffering 

and the importance of the science, technology and society (CTS) movement as 

a driver of critical and reflexive questions about the scientific and 

technological context and social. 

Resumo. As grandes descobertas da ciência e os avanços tecnológicos, ao 

longo dos anos, vêm crescendo em ritmo acelerado e isto tem gerado 

incertezas para sociedade e o aumento de questionamentos sobre as 

consequências sociais do desenvolvimento científico-tecnológico. Neste artigo 

procuramos analisar e demonstrar o desenvolvimento científico e tecnológico 

numa perspectiva social, e das modificações que a ciência e a tecnologia vem 

sofrendo e da importância do movimento ciência, tecnologia e sociedade 

(CTS) como impulsionador de questionamentos críticos e reflexivos acerca do 

contexto científico-tecnológico e social. 

Palavras-chaves: Ciência; Tecnologia; Sociedade; Educação tecnológica 

1. Introdução 

Vivemos uma era em que os desenvolvimentos científicos, técnicos e sociológicos estão 

cada vez mais em inter-relacionados, estreitas e múltiplas. Há três séculos, o 

conhecimento científico, não faz mais do que provar suas virtudes de verificação e de 

descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. É o conhecimento 

vivo que conduz a grande aventura da descoberta do universo, da vida, do homem 

(MORIN, 2005). 

 É comum considerarmos ciência e tecnologia motores do progresso que 

proporcionam não só desenvolvimento da inteligência humana, mas, também, uma 

evolução real para o homem. Vistas dessa forma, subentende-se que ambas trarão 

somente benefícios à humanidade. Porém, pode ser perigoso confiar demais na ciência e 

na tecnologia, pois isso supõe um distanciamento em relação às questões com as quais 

se envolvem. As finalidades e interesses sociais, políticos, militares e econômicos que 

resultam no impulso dos usos de novas tecnologias implicam enormes riscos, portanto o 

desenvolvimento científico-tecnológico e seus produtos não são independentes de seus 

interesses 



 

 

 A partir de meados do século XX, nos países capitalistas centrais, foi crescendo 

o sentimento de que o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava 

conduzindo linear ao desenvolvimento do bem-estar social. Após uma euforia inicial 

com os resultados do avanço científico e tecnológico, nas décadas de 1960 e 1970, a 

degradação ambiental, bem como a vinculação do desenvolvimento científico e 

tecnológico à guerra fizeram com que a ciência e a tecnologia (C&T) se tornassem alvo 

de um olhar mais crítico. Dessa forma, C&T passaram a ser objeto de debate político. 

 Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar e analisar a concepção da 

ciência, tecnologia e suas relações com o contexto social. 

2. Referencial Teórico 

2.1. A visão sobre a ciência 

  O papel da ciência na atualidade não é mais entendido como a busca de domínio 

do mundo, mas sim de guardá-lo, em um contexto em que o conhecimento científico 

ainda representa uma forma de poder que é entendido como uma prática social, 

econômica e política e um fenômeno cultural mais do que um sistema teórico.  

 A ciência está no cotidiano e vem merecendo, cada vez mais, um atento olhar 

das ciências sociais no sentido compreender seu lugar na sociedade e na história. 

Portanto tornou-se poderosa e maciça instituição no centro da sociedade, alimentada, 

controlada pelos poderes econômicos e estatais. Segundo Morin (2005), a 

experimentação científica constitui por si mesma uma técnica de manipulação e o 

desenvolvimento das ciências experimentais amplia os poderes manipuladores da 

ciência sobre as coisas físicas e os seres vivos.  

2.3. Tecnologia: Sua origem e disseminação  

Análoga à história da ciência na modernidade, a tecnologia sofre e causa transformações 

profundas de caráter político, econômico, social e filosófico, na história do séc. XVII 

em diante. Por isso, Miranda (2002) afirma que a tecnologia moderna não pode ser 

considerada um mero estudo da técnica. Ela representa mais que isso, pois nasceu 

quando a ciência, a partir do renascimento, aliou-se à técnica, com o fim de promover a 

junção entre o saber e o fazer (teoria e prática). 

 Passados mais de três séculos, a história do desenvolvimento tecnológico nos dá 

condições suficientes para avaliar a importância da tecnologia moderna que modelou a 

sociedade como industrial, pós-industrial e por último, da sociedade informática ou pós-

moderna. Miranda (2002) cita que segundo alguns pensadores contemporâneos como: 

“Robert Kurt, Arrighi, Ramonet, Boaventura Santos”, que vivemos hoje o ‘colapso da 

modernização’. A começar pela própria confiança absoluta na ciência que libertar o 

homem de toda escravidão e medo. De fato, isso não ocorreu, o que constatamos hoje é 

a escravidão do próprio homem pelas suas invenções e descobertas tecnológicas, só 

possíveis graças à aliança entre ciência e técnica”. Miranda (2002) também expõe a 

opinião de Hobsbawm sobre a história do século XX, o qual considera que vivemos a 

era dos extremos, devido aos paradoxos que o desenvolvimento tecnológico causa.  



 

 

2.4. Consequências do desenvolvimento científico e tecnológico 

O mundo parece depender cada vez mais do conhecimento científico e tecnológico. A 

concepção clássica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, muitas vezes 

presente nos diversos âmbitos do mundo acadêmico e nos meios de divulgação, é uma 

concepção na qual se presume que mais ciência produz mais tecnologia, que gera mais 

riqueza e, consequentemente, mais bem-estar social. 

 O desenvolvimento tecnológico tem provocado profundas modificações nos 

modos de vida da sociedade contemporânea. A cada dia, deparamo-nos com novas 

ferramentas tecnológicas e sistemas, sendo que, em particular, as áreas de 

telecomunicações e informática têm presenciado avanços até bem pouco tempo 

inimagináveis. Esta revolução tecnológica é essencial para a compreensão da nossa 

modernidade, na medida em que cria formas novas de socialização e, até mesmo, novas 

definições de identidade cultural e coletiva.  

 Para que o desenvolvimento científico e tecnológico seja menos excludente, é 

necessário que se levem em conta os reais problemas da população, os riscos técnico-

produtivos e a mudança social. Por isso, faz-se necessário ter uma visão interativa e 

contextualizada das relações entre ciência, tecnologia, inovação e sociedade e, muito 

especialmente, das políticas públicas adequadas para administrarem as oportunidades e 

perigos que envolvem uma mudança técnica. Ou seja, a questão não é tanto se a ciência 

é boa ou não, mas sim se pode melhorar e como. 

2.5. Movimento CTS (Científico, tecnológico e sociedade) 

Em vista disso, nos anos de 1960 e 1970 nos países desenvolvidos, a construção de tais 

políticas pode ser favorecida por meio do movimento CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) através da comunidade acadêmica que, insatisfeita com a concepção 

tradicional da ciência e da tecnologia e preocupada com os problemas políticos e 

econômicos decorrentes do desenvolvimento científico-tecnológico e com os 

movimentos sociais de protestos, começou a buscar análise e estudos na área de CTS. 

Além disso, a publicação das obras A estrutura das revoluções científicas, pelo físico e 

historiador da ciência Thomas Kuhn, e Silent spring, pela bióloga naturalista Rachel 

Carsons, ambas em 1962, potencializaram as discussões sobre as interações entre 

ciência, tecnologia e sociedade. 

 Tal movimento nasceu com caráter crítico, tanto em relação à visão essencial da 

ciência e da tecnologia, bem como com a visão interdisciplinar entre as diversas áreas 

do conhecimento. Para tanto, o enfoque do movimento CTS busca entender os aspectos 

sociais do desenvolvimento técnico-científico, tanto nos benefícios que esse 

desenvolvimento possa estar trazendo, como também às consequências sociais e 

ambientais que poderá causar. 

7.Metodologia 

O trabalho consistiu na busca por definições para os termos Ciência, Tecnologia e suas 

relações com o contexto social, através de pesquisas bibliográficas, e também foi 

realizado um estudo com abordagem quantitativa, na forma de questionário online na 

plataforma Google Formulários para todos os interessados no assunto. Os dados foram 

coletados do dia 11/10/2016 até 17/10/2016, onde o link para o questionário foi 

disponibilizado no meu Facebook e no grupo do UFC Campus Quixadá onde 

alcançamos 50 respostas para o formulário. A pesquisa foi voluntária e não identificada. 



 

 

8.Resultados e discussões 

Compartilhamos o link do formulário no meu Facebook e no grupo da UFC campus 

Quixadá do Facebook, através dele conseguimos 50 respostas e após a coleta dos 

resultados elaboramos os seguintes gráficos. 

 

Figura 1. Gráficos das perguntas do questionário aplicado. 

 

Figura 2. Gráficos das perguntas do questionário aplicado. 

 De acordo com a primeira pergunta temos que 96,2% dos que consideram que o 

desenvolvimento científico-tecnológico e importante contra 3,8% que não consideram 

importante. Em relação a segunda pergunta relacionada com o objetivo atualmente do 

desenvolvimento cientifico 60,0% consideram econômico, 12% politico, 12% interesses 

pessoais, 28% bem-estar das pessoas, e mais duas opções que foram opiniões dos 

entrevistados que 4% opinaram trazer praticidade ao dia-a-dia, 4% opinaram encontrar 

soluções para os problemas da sociedade em geral.  

 De acordo com a terceira pergunta relacionada ao atendimento das necessidades 

básicas com o desenvolvimento cientifico-tecnológico 53,8% responderam sim, contra 

46,2% que responderam não. Em relação a quarta pergunta que se tratava sobre a 

inclusão da educação CTS no ambiente educacional 92,3% responderam sim, contra 

7,7% que responderam não. 

 Os resultados encontrados no presente estudo é que temos visto de acordo com a 

figura 2 é que o progresso tecnológico ainda não está atendendo às necessidades básicas 

da população e sim em servir para a promoção de interesses econômicos como 

estratégia do sistema capitalista. Entendemos que as prioridades que os governantes têm 

dado à tecnologia tem que ser revista na busca da promoção humana, visando melhorar 

a qualidade de vida da população, fato que não ocorre efetivamente. 

 Poderíamos dizer então que o crescimento da importância do conhecimento e a 

aceleração na produção de inovações faz com que as desigualdades sociais estejam 

propensas a agravar-se na mesma velocidade, ficando mais difícil superá-las e exigindo 

cada vez mais esforços na tentativa de revertê-las.  



 

 

6.Conclusão 

Apesar de todos os benefícios que a ciência moderna e a tecnologia têm proporcionado 

aos seres humanos, vem crescendo o discurso crítico sobre o risco que elas podem 

causar no cenário da sociedade moderna, embora seja um assunto controvertido já que 

trata do risco e não do progresso. Numa sociedade em que o desenvolvimento 

científico-tecnológico tornou-se hegemônico é fundamental refletir sobre a tecnologia 

numa outra perspectiva.  

 Por isso, destaca-se a importância da inserção da educação CTS, mais do nunca, 

também no ambiente educacional de forma a propagar uma educação mais eficaz a fim 

de modificar com rapidez um sistema de desenvolvimento científico-tecnológico que 

acumula, a cada dia mais riqueza para uns poucos e miséria para a grande maioria. É 

necessária uma mudança de atitude, de comportamento para construir o mundo que 

desejamos e, para isso, é indispensável proporcionar a todos uma educação 

contextualizada com a dimensão social da ciência e da tecnologia.  

 Nesse sentido a educação CTS é uma inovação que tem a intenção de promover 

uma ampla alfabetização científico e tecnológica numa perspectiva ampliada de maneira 

que os cidadãos tenham condições de tomar decisões responsáveis, no que se refere às 

questões tecnológicas predominantes na sociedade contemporânea, como por exemplo: 

a contaminação ambiental, o esgotamento dos recursos naturais, a ameaça da guerra 

nuclear, a liberação de organismos geneticamente manipulados, a deterioração da 

qualidade de trabalho tendo como causa a automatização, entre outros. 
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Abstract. This article presents how the use of games influence directly or indi-
rectly in the cognitive development of the human being as children and young
people. Contemplating the use of these activities in the midst of entertainment
and teaching, highlighting the cognitive and affective aspects triggered at the
time of play.

Resumo. Este artigo apresenta de que maneira o uso de jogos influenciam di-
reta ou indiretamente no desenvovimento cognitivo do ser humano enquanto
crianças e jovens. Contemplando o uso dessas atividades no meio do entreteni-
mento e ensino, ressaltando os aspectos cognitivos e afetivos desencadeados na
hora de jogar.

1. Introdução
A utilização de jogos pode intensificar o desenvolvimento intelectual quando usado de
forma correta em busca de conhecimento, provendo um leque de possibilidades para evo-
luir as aptidões individuais.

Nem todo indivı́duo é dotado das mesmas habilidades e competências e com isso
a forma como aprendem também é difetente. Com a tecnologia da informação é possı́vel
potencializar o desenvolvimento dessas diversas competências por meio de jogos eletroni-
cos afim de destacar as habilidades existentes e estrututrar novas formas de aprendizado.

Os jogos em sua maioria, não são criados com o intuito educacional, e sim comer-
cial, entretanto, é possı́vel abstrair vários conceitos que são essenciais para o desenvolvi-
mento intelectual e social. Com isso é plausı́vel que os jogos sejam usados como forma
de aprendizado.

2. Metodologia
A pesquisa de caráter teórico teve como base de dados o Periódico da CAPES, onde foi
feito a seleção de 20 artigos relacionados a tematica, primeiramente, por meio do tı́tulo e
posteriormente mediante uma análise do abstract havendo como crı́terios de apuração:
abordagem psicicologica; correlações com desenvolvimento intelectivo e número de
páginas. Restando ao fim desta releção 5 artigos que afinam-se ao estudo. Após a lei-
tura completa dos trabalhos restantes e verificação de suas referências foram considera-
dos 3 artigos adequados ao escopo deste estudo. A tais trabalhos são feitas referências e
citações nesse artigo.



3. Desenvolvimento
O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional,
pois propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cogni-
tiva, afetiva, linguı́stica, social, moral e motora, além de contribuir para
a construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e
cooperação das crianças e adolescentes[Moratori 2003].

Assim como fatores sociais, culturais e educacionais influenciam a formação do
ser humano, os jogos eletronicos também vem sendo contribuinte, de forma a moldar a
personalidade com diferentes tipos de interções que os jogos proporciona.

Existem, no uso dos jogos, dois aspectos primordiais: um referente à afeti-
vidade, expresso durante a ação, e outro referente aos aspectos cognitivos,
por meio dos quais o jogo proporciona avanços nos processos de aprendi-
zagem e desenvolvimento[VYGOTSKY 1995].

Dentre as variadas particularidades a serem potencializadas com o uso dos jogos,
podem estar inseridos no processo de desenvolvimento gradativo: a memória muscular, o
reflexo, a percepção, inteligência lógico-matemática, habilidade intra-pessoal e interpes-
soal.

Essas interações que exigem do jogador uma cooperação mutua para satisfazer os
objetivos do jogo, estimulam a visão de diferentes pontos de vista do seu e uma corres-
pondencia por parte dos jogadores, que ajuda ainda mais na formação de bons relaciona-
mentos.

As crianças e jovens de hoje, muito cedo já estão inseridos no mundo da tecnolo-
gia, ainda mais com a rápida disseminação da internet, que dispõe de inúmeras maneiras
de estimular o desenvolvimento de diversas capacidades cognitivas, afetivas e sociais.
Além disso, os jogos propiciam momentos de lazer e descontração, podendo fazer parte
das diversas etapas da vida.

Mergulhar nestas práticas esportivas virtuais é uma experiência fascinante
que mobiliza crianças e jovens adolescentes, principalmente. A habi-
lidade com que participam destes torneios não é em nada semelhante
com a pequena destreza que a grande maioria demonstra em suas ativi-
dades de Educação Fı́sica nas escolas. Até certo ponto, o esporte vir-
tual, praticado nos video games e terminais de computador, faz parte
de uma outra realidade, mais veloz, mais bonita, mais atraente e com
maior chance de sucesso do que a dura realidade concreta da prática
esportiva[KENSKI 1995].

4. Considerações finais
O aprendizado quando esplanado na forma de jogos se torna mais atraentes estimulando as
crianças e jovens a desenvolverem diversos aspectos muito importantes para sua formação
social. Onde se mostram na forma de respeito mutuo, senso de justiça, iniciativa pessoal
e grupal, cooperação, que são fundamentais.

É importante deixar claro que, o uso de jogos não deve ser a única estratégia usada
para a aprendizagem, mas sim usada apenas como um instrumento de auxı́lio aos métodos
já existentes.



Existem dois aspectos cruciais no emprego dos jogos como instrumentos
de uma aprendizagem significativa. Em primeiro lugar o jogo ocasional,
distante de uma cuidadosa e planejada programação, é tão ineficaz quanto
um tratamento descontinuado com um psicólogo, e em segundo lugar, uma
grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente terá validade
efetiva, quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendiza-
gem que se tem em mente como meta[Moratori 2003].

Dito isto, é de suma importancia que atividades que envolvam jogos seja inserido
nos métodos básicos de ensino. Contando com o auxı́lio da tecnologia é possı́vel tornar
mais intuitivo, instigante e atraente a aprendizagem.
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Abstract. The objective of the project is to update the tracking technology of 

small airports in the country and thus provide a further level of information 

and security for their systems. To this end, the site and the application Radar 

Livre are being developed to show people information about air traffic, 

including information on the location of airplanes in a given location, 

including location, altitude, speed and flight code data. 

Resumo. O objetivo do projeto é atualizar o parque tecnológico dos pequenos 

aeroportos no país e assim prover mais um nível de informação e segurança 

para os seus sistemas. Para isso estão sendo desenvolvidos o site e aplicativo 

Radar Livre, para mostrar às pessoas informações sobre o tráfego aéreo, 

incluindo informações sobre a localização de aviões em determinado local, 

incluindo dados de localização, altitude, velocidade e código do voo. 

1. Introdução 

 O objetivo do projeto é atualizar o parque tecnológico dos pequenos aeroportos 

no país e assim prover mais um nível de informação e segurança para os seus 

sistemas. Para isso está sendo desenvolvido o site e aplicativo Radar Livre.  

 Para que o site e o aplicativo tenham bons resultados, é necessário que 

ambos saibam se comunicar com seu público, transmitindo suas informações de 

maneira que o usuário que esteja a utilizá-los entenda seus funcionamentos sem ficar 

perdido com o que está sendo feito nos projetos realizados pela equipe de 

monitoramento aéreo. É nessa parte que o design se torna necessário, pois é nele que se 

busca aplicar conceitos de comunicação em um determinado produto, transmitindo de 

maneira criativa e sistemática uma mensagem que não precisa ser interpretada, e sim, 

compreendida.  

 O meu foco nesse projeto é o design de interface, então os estudos abordados 

são de análises de interfaces de sites e aplicativos que possuem o mesmo tema, como 

o Flightradar24 ou o Radarbox24, que são utilizados como base para os estudos, 

fazendo com que elementos que vão desde a fonte utilizada nas letras e as paletas de 

cores, até a localização de opções, clareza e concisão, sejam analisados e 

estudados para a criação do Radar Livre. O estudo vai além desses sites, tendo o 

aplicativo da Infraero como um meio de análise também. 



  

Figura 1: Interface atual do projeto Radar Livre 

 

 A interface do site Radar Livre utiliza a do Google Maps como base principal do 

seu sistema. 

2. Estado da Arte 

 O projeto serve como uma boa forma de treinamento e desenvolvimento da 

parte crítica e criativa do processo de criação de um designer, tendo um estudo sobre as 

cores e formas, já que muitas empresas utilizam desses meios para criar seus logos que 

visam transmitir alguma mensagem para seu público, unindo o viés artístico no 

processo de criação do site e do aplicativo (BRAGA, 2004). 

Figura 2: Logo da empresa Gol 

 

 A logo da empresa Gol é um bom exemplo de uso de formas em uma logo, ela 

apresenta dois elos entrelaçados, representando a vocação da companhia em unir 

pessoas e lugares. 

3. Desenvolvimento 

 Grandes nomes que atuam nessa área são empresas internacionais. O 

Flightradar24 que já foi citado é uma empresa sueca, por causa disso estamos tentando 

aproximar o público brasileiro desse meio, além de poder desenvolver novos 

profissionais para trabalhar nessa área. Por conta de esse projeto ter como base muitas 

empresas de fora, o inglês é necessário, então o projeto servirá até como uma forma de 

aprendizado de uma língua estrangeira. 

 A interface será trabalhada de maneira que o tema abordado se comunique para 

pessoas que conheçam ou desconheçam o assunto, trabalhando fatores como 

a consistência de cores, boa estruturação e posicionamento do layout, mostrando que 

o trabalho do designer nesse projeto é fazer com que as pessoas compreendam o que 

está sendo trabalhado, que elas se sintam confortáveis diante do que é transmitido pelo 



  

site ou aplicativo, sem jogar muita informação na tela, explicando tudo somente com o 

visual ou com poucos textos, o suficiente para a compreensão do que está sendo 

trabalhado.  

Figura 3: Exemplo de Interface do site FlightRadar24 

 

 A interface do Flightradar 24 também utiliza do mapa do Google Maps para 

indicar a localização dos aviões em seu radar, as informações são localizadas em pontos 

que não atrapalhem a leitura das imagens e dos textos, sendo bem organizado e 

informativo. 

Figura 4: Exemplo de Interface do aplicativo FlightRadar24 

 

 

4. Conclusão 

 Projetar a identidade visual do trabalho, esse é o objetivo do designer 

de interface, e com esse projeto, o desenvolvimento de capacidades críticas e criativas 

podem ser bastante recompensadoras para o futuro, criando novas visões sobre o que é 

designer e aprimorando outras, criar noções de marketing digital, já que o projeto 

poderá ser usufruído por qualquer pessoa, mesmo tendo um público e faixa etária alvo, 

mas adquirindo conhecimento de como fazer com que essas pessoas entendam a 

finalidade e o que o projeto quer transmitir para elas, não deixando nada explícito ao 

máximo.  

 O designer precisa ter clareza e concisão nos seus trabalhos, saber que seu 

público irá entender aquilo que ele está transmitindo mesmo que seja através de uma 



  

imagem abstrata ou com um resumo de uma linha sobre a função de determinada 

função do produto. O aprimoramento em questões artísticas e técnicas serão outro 

ponto que podem ser aprofundados e aprimorados, fazendo com que o público admire 

as cores que complementam a estética do site, sabendo comunicar o tipo de cor que se 

torne agradável ao usuário, as artes implementadas na interface como ícones que são 

representados por figuras, e saber conceitos técnicos como o posicionamento das 

informações e as melhores medidas dos textos dentro da interface.  

 Uma interface agradável combina boas técnicas visuais com boas práticas de 

usabilidade. Ela permite o acesso e execução de tarefas de forma fácil e rápida. 

 É fundamental conseguir adaptar o site ou o aplicativo para o público a um 

ponto que tudo se torne familiar depois de pouco tempo de uso, fazendo com que o 

projeto possua diferentes tipos de abas, botões ou ícones, que cada um possa expressar 

suas funções e com pouco tempo de uso o usuário possa reconhecer cada uma por conta 

da boa estruturação do site que conseguiu transmitir essa facilidade para ele.  
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Abstract. Due to the fact that the discipline of Differential and Integral Calcu-
lus I existence in undergraduate courses of the Federal University of Ceará -
Quixadá Campus has a high disapproval and/or abandonment, in order to im-
prove students participation, two projects were implemented with the purpose
of write support materials, in addition to promoting the inclusion of students
with visual impairment. This paper will address in general terms the guidelines
of these projects responsible for elaborating a most accessible and regular di-
dactics for academic assistance, as well as to observe the relevance that these
initiatives have through a research done with the application of a questionnaire.

Resumo. Mediante o fato de que a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral
I, presente nos cursos de graduação da Universidade Federal do Ceará (UFC) -
Campus de Quixadá, tem um alto ı́ndice de reprovação e/ou desistência, visando
melhorar a participação dos discentes, foram implantados dois projetos com a
finalidade de produzir materiais de apoio, além de impulsionar a inclusão de
alunos com deficiência visual. Este artigo abordará em termos gerais as dire-
trizes destes projetos responsáveis por elaborar uma didática mais acessı́vel e
regular para auxı́lio acadêmico, como também observar a relevância que es-
sas iniciativas possuem através de uma pesquisa feita com a aplicação de um
questionário.

1. Introdução: Cálculo I e Suas Dificuldades
Boa parte dos cursos voltados para a área da TI (Tecnologia da Informação) possuem
disciplinas que fazem o uso abrangente da matemática e do cálculo. Vários alunos que
possuem essas disciplinas na grade curricular sentem dificuldade não só por conta dos
assuntos abordados, mas também pela proposta de ensino aplicada por seus professores.
Como a forma de pensar de cada aluno é bem diferente daquela que é introduzida nas
explicações dos docentes, deu-se inı́cio a dois projetos que têm como proposta a adoção
de um material mais intuitivo e didático que facilite a compreensão.

O uso desse recurso seria imposto de forma coerente, não necessariamente adi-
cionado à bibliografia principal e complementar da cadeira, e trataria de uma didática
mais cotidiana, como a composição de uma apostila que possua termos resumidos de li-
vros mais complexos, além de diversos exercı́cios resolvidos que visariam auxiliar em
atividades de difı́cil resolução.



A adoção dos projetos que estão sendo desenvolvidos têm também como ideia
propor uma pequena solução para problemas de inclusão social com o intuito de que
alunos com limitações visuais (baixa visão ou cegueira) tenham acesso aos conteúdos da
disciplina de maneira adaptada.

Um problema enfrentado na utilização dos materiais e livros por alunos que pos-
suem essas limitações, são que as fórmulas matemáticas não podem ser lidas pelo Am-
pliador e Leitor Autônomo SARA, que é um aparelho de digitalização e leitura de textos.
Este leitor autônomo possui uma câmera que, quando posicionada sobre o documento, au-
tomaticamente digitaliza e lê o material impresso, já que este faz leitura apenas de textos.
Dessa forma, exclui-se as fórmulas e, consequentemente, os incapacita de aprenderem
com os exemplos presentes nos livros.

2. Desenvolvendo os Projetos

2.1. Dificuldade de Aprendizado e Acessibilidade

A disciplina de Cálculo I (Cálculo Diferencial e Integral I) presente na ementa de três
cursos (Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Computação)
do Campus Quixadá, da UFC, aborda três assuntos principais: Limites, Derivadas e Inte-
grais. Esses pontos são bem básicos se comparados a tudo o que existe dentro do Cálculo,
no entanto, costumam formar vários desafios que um estudante pode enfrentar ao cursar
essa matéria.

O primeiro desafio se dá por conta do tempo: como são 3 (três) temas introdutórios
que precisam ser vistos em um semestre, os alunos acabam não conseguindo administrar o
estudo de todos eles. É a partir daı́ que é gerado o próximo desafio: o cálculo é totalmente
diferente daquela matemática que aprendemos nos Ensinos Fundamental e Médio.

Quando o discente começa a estudar Limites, ele precisa, primeiro, entender
de forma intuitiva o que está sendo explicado para depois aprender as definições for-
mais. Em seguida, quando começa a ver Derivadas e Integrais que, obviamente, possuem
suas aplicações de limites, já que os limites são a base para todo o cálculo, a forma de
adaptação tanto para Derivadas quanto para Integrais é bem diferente daquela que ainda
está sendo aperfeiçoada ao se aprender o primeiro tópico.

Como se não bastassem os obstáculos regularmente enfrentados pelos estudantes
que se sentem naturalmente inaptos para o cálculo, deve-se levar em consideração àqueles
que precisam subir um degrau a mais nessa escala de dificuldade: os deficientes visuais.
Visando romper esses obstáculos, a busca por materiais acessı́veis não significa apenas
que pessoas com necessidades educacionais especiais terão livre acesso em seus estudos,
mas também implica na inclusão daquele indivı́duo no meio acadêmico e na sociedade.

2.2. Coleta de Dados

Uma análise exploratória foi feita sobre 40 alunos do Campus através de um formulário
criado a partir da ferramenta Google Docs. Esta análise foi feita com o objetivo de re-
colher informações sobre a experiência de alunas e alunos da UFC - Campus Quixadá
na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, e suas opiniões a cerca de materiais que
possam ser aplicados nela.



É bom deixar claro que o formulário citado não foi restrito apenas para alunos que
cursam Ciência da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação,
já que muitos dos que fazem os outros 3 (três) cursos presentes no Campus (Engenharia
de Software, Design Digital e Redes de Computadores) tiveram contato com a disciplina,
obtendo, ou não, sucesso.

Os discentes responderam a perguntas de caráter objetivo e subjetivo. Mas, para
isso, primeiro tiveram que especificar qual a situação atual deles na disciplina de Cálculo
I: se estão cursando (60%), e se foram aprovados (32,5%) ou reprovados (7,5%). Em
seguida, tiveram que responder perguntas referentes as suas experiências. Na primeira
foi procurado saber se os alunos fazem/faziam uso da bibliografia, e apesar de muitos
terem afirmado fazer uso dos livros presentes na ementa do(a) professor(a), declararam
que ainda precisaram recorrer a outros meios. E o mais importante: todos os alunos
reprovados que responderam ao formulário acharam que as obras dadas como referência
possuem termos técnicos de difı́cil compreensão.

Antes das perguntas de caráter subjetivo, os alunos tiveram que marcar algumas
opções sobre tópicos que atrapalharam o entendimento e sobre outros que auxiliaram. Dos
que atrapalharam, entre didática do professor, assuntos complicados, falta de material que
facilite o aprendizado, e conciliação de estudos, o mais marcado foi o que se referia aos
assuntos que foram abordados de forma rápida. Já para os itens que ajudaram, dentre
plataforma de EaD (Ensino a Distância), monitoria, e estudos em grupo, as aulas online
grátis e as listas de exercı́cios foram as mais solicitadas.

Uma pergunta a mais foi feita para os que foram reprovados: “Você pretende fazer
Cálculo I novamente?” Aproximadamente 67% dos alunos planejam fazer novamente a
disciplina, mas com outro professor, o que enfatiza que a didática dada não deve ter
sido boa o suficiente. Por fim, todos os alunos, independente das suas situações, foram
submetidos a duas perguntas-chave. As respostas para elas podem ser encontradas nos
dois gráficos abaixo:

Figura 1. “Você acha que é necessário a utilização de materiais de Cálculo I mais
intuitivos?”

De acordo com as Figuras 1 e 2, é visı́vel a necessidade de obras didáticas que
sejam mais intuitivas e que auxiliem os estudantes com exercı́cios já resolvidos, servindo
como base para a resolução de outros mais complexos. Apesar de não ter sido adepto ao
formulário perguntas que dizem respeito a acessibilidade, às informações obtidas já dão
ênfase a necessidade de mudança perante essas matérias complicadas e, mesmo assim,
necessárias para a vida acadêmica.



Figura 2. “Você vê a necessidade de que esses materiais possuem exercı́cios
resolvidos?”

2.3. Metodologia que Visa Facilitar
Para que os projetos sigam de forma lógica e coerente, além da pesquisa feita com alu-
nos que já foram aprovados, reprovados ou que estão cursando Cálculo I, foi necessário
escolher que tipo de didática seria utilizada, como também estabelecer uma ordem de es-
crita. Para isso, foram analisados simples tutoriais, sugestões de leitura, e ainda listas de
exercı́cios que visam o alcance das metas do aprendizado.

Existem diversas plataformas que utilizam como princı́pio a modalidade de
Educação a Distância (EaD), cuja maior preocupação também é a adoção de um mate-
rial didático para os seus cursos. Essa modalidade abrange desde edição de textos, uso
pedagógico de software de autoria multimı́dia, Internet e ferramentas de comunicação e
interação, até funções de monitoria de aprendizagem [dos Santos et al. 2006]. Boa parte
dessa discussão ocorre devido a fragilidade destes materiais e das suas metodologias. Para
isso, existem três passos que uma disciplina presente na EaD possui:

1. definir resultados e objetivos;
2. escolher material de leitura adequado; e,
3. estabelecer roteiro para disciplina [Cardoso and Silva 2008].

Como a EaD, o foco do procedimento adotado se dá no intuito de ser uma moda-
lidade educativa que dispõe de processos que extrapolam a mera suposição da distância
fı́sica. No caso, ainda que os projetos estejam sendo desenvolvidos tendo como referência
os métodos propostos nessa modalidade, é necessária uma adequação por se tratar de ma-
teriais de auxı́lio pedagógico, por se referir a uma determinada disciplina, que é o Cálculo
Diferencial e Integral I, e também por parte dele ser voltado para deficientes visuais.

Por se tratarem também de materiais diferentes, pois um é voltado para um grupo
geral e o outro não, os tópicos de composição foram impostos de formas distintas. O
que é voltado para alunos em geral, possui a estrutura de um livro didático comum: com
capı́tulos, seções e exercı́cios resolvidos. Já o que é voltado para deficientes visuais tem
como complemento o uso do Ampliador e Leitor Autônomo SARA, para que a reprodução
do material criado especificamente para esse tipo de deficiência seja reproduzido com
sucesso.

3. Conclusões Finais
Esta é uma breve pesquisa que tem como objetivo averiguar as dificuldades dos alunos
na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, tendo como partida a criação de dois



projetos: o primeiro diz respeito a utilização de materiais que possuem uma melhor com-
preensão e didática, e o segundo aborda o uso de materiais que possam ser utilizados por
pessoas com deficiência visual, cuja meta é obter autonomia nos estudos.

Ainda é preciso analisar profundamente o que é realmente útil e que servirá como
aplicação, para que exista um aproveitamento da disciplina ao máximo. Mas, pelos dados
conseguidos, é necessário a aplicação de um material didático de explicação simples e
inclusiva que contém exemplos e resolução de exercı́cios. Já para a inclusão de alunos
com deficiência visual, o material especı́fico desenvolvido em conjunto com o Leitor
Autônomo SARA pode ser de grande auxı́lio no entendimento das aulas ministradas pelos
docentes, o que ainda proporciona uma independência e flexibilidade ao portador de tal
necessidade.
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Abstract. This paper describes the activities developed by the “IT for Them
(Girls)” action, which is organized by the Academic Center of Computer Sci-
ence in partnership with the Education Program Tutorial of Information Tech-
nology - Knowledge Connections in the Federal University of Ceará - Quixadá
Campus. The main objective is to cultivate the interest of women in the field of
Information Technology (IT) as well as disseminating what computer science is
and your importance, through the resulting initiatives of the InfoGirl project.

Resumo. Este artigo descreve as atividades desenvolvidas pela ação “TI por
Elas”, que é organizado pelo Centro Acadêmico de Ciência da Computação
(CACC) em parceria com o Programa de Educação Tutorial/Conexões de Sabe-
res (PET - TI) do Campus da UFC em Quixadá. O principal objetivo é cultivar
o interesse de mulheres pela área da Tecnologia da Informação (TI) como tam-
bém disseminar o que é a computação e sua importância, através de iniciativas
advindas do projeto InfoGirl.

1. Introdução: Por que mais mulheres?
Historicamente, a Ciência como um todo vem sendo caracterizada por se tratar de uma
atividade predominantemente masculina. Desde a Segunda Guerra Mundial até a década
de 1960, foram poucos os trabalhos de mulheres que receberam destaque no setor in-
formático. Além disso, também é baixa a porção de estudantes que estão presentes nos
cursos ligados às áreas de Tecnologia da Informação (TI). Temos hoje uma ideia estereoti-
pada de que mulheres não possuem competência ou habilidade para estudar e atuar nestes
ramos, mas, sabemos que essa ideia é bem equivocada se comparada a realidade: estudos
comprovam que equipes mistas desenvolvem trabalho mais eficiente na computação, pois
mulheres e homens se preocupam com aspectos diferentes de um produto [1].

Tem-se a ideia estereotipada que muitas garotas crescem sem qualquer tipo de in-
centivo ou conhecimento, e acabam seguindo campos que são tradicionalmente conside-
rados femininos. Portanto, quando perguntadas sobre quais profissões pretendem exercer,
dificilmente consideram a área de Computação ou alguma outra proveniente das Ciências
Exatas.

A falta de representação feminina nas áreas de Tecnologia da Informação é resul-
tado das imposições da sociedade ao gênero, e isso dificulta ainda mais a permanência



das poucas estudantes que se interessam pelo ramo. A hostilidade presente no ambiente
tecnológico para com as mulheres reforça essa predominância masculina.

Além das dificuldades quanto ao meio acadêmico, ainda há agravantes como o
preconceito e salários menores. O Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG) retrata as
diferenças de oportunidades no acesso à saúde reprodutiva e à atividade econômica e de
avanço do empoderamento. O Brasil ocupa a 92.a posição em uma lista de 159 países
segundo o IDgG [3]. A média de anos de escolaridade entre as mulheres é de 8,1 e de
homens, de 7,5. Porém, mesmo que a escolaridade das mulheres seja mais elevada, a
renda per capita é maior entre homens [3].

O ingresso de mulheres na área de TI ajuda a quebrar paradigmas. Assim, a pro-
moção da área é uma ação fundamental. Essa divulgação deve consistir de ações que
motivem e consequentemente despertem interesse. O Programa Meninas Digitais, as-
sociado a SBC (Sociedade Brasileira de Computação), por exemplo, tem como objetivo
apresentar a área como possível meio para realização profissional, motivando alunas con-
cludentes do ensino fundamental, ensino médio e ensino tecnológico a seguirem carreira
nas áreas da computação [4]. Um modo de alcançar esse objetivo é apresentar experiên-
cias de mulheres que integram a área de TI e colaboram no enfrentamento da desigualdade
existente na área.

Este artigo tem como objetivo apresentar a ação “TI por Elas”, realizada por alunas
da Universidade Federal do Ceará (UFC) do Campus Quixadá. A principal meta da ação
é quebrar os paradigmas de gênero existentes, principalmente nos meios acadêmico e
tecnológico, compostos em sua maioria por homens.

2. A História: InfoGirl e o TI por Elas”

Com o objetivo de desmistificar a ideia de que mulheres são despreparadas para tec-
nologia, bolsistas do Programa de Educação Tutorial/Conexões de Saberes (PET - TI),
juntamente com o tutor à época, da UFC - Campus Quixadá, idealizaram e realizaram o
evento InfoGirl. O evento foi baseado em um acampamento de programação realizado
na Universidade de Stanford (Stanford University - Leland Stanford Junior University)1,
cujo foco era atrair mulheres para a computação e mostrar que a TI pode ser explorada
por qualquer pessoa, independente do seu sexo.

Sua primeira edição ocorreu em 2014, tendo como público-alvo meninas do ensino
médio de Quixadá e de outras cidades do Sertão Central. O evento contava com uma pro-
gramação dinâmica, envolvendo oficinas práticas, para que as garotas possam vivenciar a
experiência de como seria o exercício de uma profissão na área de TI, palestras motivaci-
onais, jogos dinâmicos, mesa redonda sobre o mercado de trabalho com convidadas que
atuam na área, coffee break e tempo para o almoço. Dentre suas integrantes estavam as
bolsistas fundadoras, alunas e professoras do Campus Quixadá, que se voluntariaram na
organização, ministrando palestras e conduzindo oficinas.

Por conta do evento, hoje é notório dentro do Campus a presença de uma maior
interação entre as alunas e as professoras que participaram. Muitas dessas alunas fizeram

1A Universidade Stanford é uma universidade privada estadunidense de pesquisa situada em Palo Alto,
Califórnia, e uma das instituições mais prestigiadas do mundo, com a maior seletividade de graduação e a
posição de primeira colocada em várias pesquisas e medições nos Estados Unidos.



o papel de “madrinha”, guiando as participantes durante a cerimônia, tirando dúvidas
específicas e as apoiando durante as atividades. Desde a edição de 2016, o evento conta
também com o apoio do Centro Acadêmico de Ciência da Computação (CACC) [2], além
de outras colaborações.

Na 3a edição do evento InfoGirl, foi desenvolvida e aplicada uma nova ação cha-
mada, “TI por Elas”. Essa ação foi inspirada na atividade Birds of Feather do evento
Micwic (Michigan women in Computer Science), realizada pela Universidade Estadual de
Michigan (Michigan State University)2. Seu principal objetivo consiste em promover um
ambiente cordial por meio de rodas de conversas informais, onde as participantes podem
esclarecer suas dúvidas nos mais diversos assuntos, sobre a área da computação, mercado
de trabalho, e até mesmo experiências de vida, pelo relato das profissionais participantes.

Após três edições de completo sucesso, o InfoGirl, juntamente com a ação do “TI
por Elas”, almeja alcançar um grande número de garotas e atraí-las para computação. O
evento busca assim contribuir com a formação das participantes, para que estas possam
se sentir confiantes e familiarizadas com mais esta opção para quando forem decidir suas
carreiras. Além disso, a ação “TI por Elas” também pretende fortalecer o vínculo das
alunas e professoras dos seis cursos de graduação do Campus UFC Quixadá, de modo a
trocar experiências e tentar reduzir a evasão das meninas nos cursos de TI.

3. Momento “TI por Elas”
Em sua primeira edição, o “TI por Elas” foi organizado na seguinte dinâmica de ação
onde foram montados 5 (cinco) grupos temáticos: (i) Grupo 1: Mercado na TI; (ii) Grupo
2: Graduação; (iii) Grupo 3: Vida universitária; (iv) Grupo 4: Computação no dia a
dia; e, (v) Grupo 5: Experiência no exterior. As participantes foram divididas nos cinco
grupos e em períodos de tempo determinados eram rotacionadas entre eles para que todas
tivessem o conhecimento de todos os temas. Os grupos eram coordenados por professoras
e alunas do Campus UFC Quixadá. A ação consistiu na separação de “rodadas”, onde as
“madrinhas” conduziam suas “afilhadas” para um determinado grupo, e a cada rodada,
com a duração de vinte minutos, elas migravam para o seguinte grupo.

Também foram dados para as professoras tópicos de conversas, no caso, perguntas
que elas poderiam responder antes mesmo de gerar curiosidades nas participantes, de
acordo com os temas propostos. Após essa conversa inicial, as professoras se dispuseram
a esclarecer qualquer dúvida que elas tivessem, independente do tema.

Algumas das principais perguntas feitas nos grupos foram: “Qual perfil para in-
gressar em uma graduação de TI?”, “Quais os conteúdos básicos abordados em toda gra-
duação de TI?”, “Como é sair de casa e estudar fora?”, “Qual a rotina, ou o que uma
profissional de TI geralmente faz no seu dia a dia de trabalho?”, e “Como é morar fora do
país? Quais os desafios?”

Durante a edição de 2016, identificou-se a necessidade de não só trazer meninas
para o campo da computação, como também manter o interesse das que já estão. Visando
isso, após a repercussão do “TI por Elas”, foi considerada a ideia de que esse momento
deveria fazer parte de alguma atividade a ser aplicada no Campus, como uma ação de

2Universidade Estadual de Michigan é uma universidade pública norte-americana localizada na cidade
de East Lansing, no estado de Michigan.



afirmação e de incentivo a permanência de alunas nos cursos.

Em Julho de 2016 foi realizada a primeira sessão do “TI por Elas” no Campus.
Ele foi organizado pelas garotas do CACC e do PET - TI. O projeto foi concebido, com
a intenção de ser realizado pelo menos uma vez por semestre, com um formato seme-
lhante ao realizado originalmente no InfoGirl: uma espécie de reunião informal entre as
mulheres que estudam ou trabalham na UFC, não só professoras, mas também servidoras,
que durante as sessões relatam suas experiências e ficam disponíveis a responder dúvidas.
Todas as alunas, independente de curso ou semestre, podem participar, tirar suas dúvidas
e, assim, encurtar relações.

A principal diferença entre o “TI por Elas” ocorrido no InfoGirl e do que acontece
no Campus é que, neste último, existe apenas um grupo formado com as participantes,
com assuntos que variam de acordo com as propostas feitas pelas alunas e professoras.

Em sua primeira edição ocorreu uma apresentação geral, onde professoras falaram
sobre suas trajetórias até chegarem na UFC, e alunas expressaram os motivos que as leva-
ram a escolher a área da computação, assim como as razões por preferir vir para a UFC
Quixadá, além das dificuldades enfrentadas. Em seguida, foram apresentadas as profes-
soras questões sobre mercado de trabalho, história acadêmica, como é estudar/trabalhar
no exterior, dentre outras dúvidas.

4. Resultados da Ação
As sessões do “TI por Elas” forneceram variados resultados, mas com duas perspectivas
diferentes: uma voltada para estudantes do Ensino Médio e outra para alunas universitá-
rias.

Durante a primeira ação feita dentro do InfoGirl, foi notado entusiasmo pelas
participantes quando as mesmas se sentiram confortáveis o suficiente com o modo que
a conversa fluía com as professoras, visto que a área de TI lhes foi apresentada com
uma nova visão, feita por mulheres bem sucedidas na área. Algumas das participantes
relataram que ainda não sabiam qual graduação cursar, e que agora estavam pretendendo
ingressar em TI para descobrir ainda mais sobre o que lhes foi apresentado. Outras não
demonstraram interesse, o que também é um resultado positivo, pois não irão iniciar uma
graduação que não gostam.

Já no final da segunda sessão que aconteceu no Campus, durante o coffee break,
foram formados pequenos grupos onde alunas fizeram perguntas bem específicas a profes-
soras, as quais talvez não se sentiram confiantes para fazer durante as apresentações ini-
ciais. Algumas dessas perguntas foram de alunas que estavam se formando e não sabiam
que rumo seguir depois de concluir a graduação. Boa parte das universitárias presentes
durante a sessão foram “madrinhas” no InfoGirl 2016, muitas das quais continuaram na
área graças às amizades feitas na graduação. Foi também notado a presença de calouras,
como também veteranas curiosas a respeito da ideia causada pela movimentação.

Contudo, alguns pontos em comum podem ser notados nesses dois momentos: in-
certeza, tanto por parte das estudantes do Ensino Médio que se sentem pressionadas por
seus futuros, quanto por parte das discentes não convencidas antes sobre o que cursar e
nem se ainda irão continuar; sabotagem, pois a falta de confiança pessoal aumenta essa in-
certeza na escolha de carreira ou em permanecer, mesmo que já se sintam familiarizadas;



e, medo de arriscar, já que a área em boa parte é composta por homens.

5. Conclusões Finais
Como citado na seção anterior, com as iniciativas do “TI por Elas” tanto no meio acadê-
mico quanto dentro do InfoGirl, foi analisado que um maior número de meninas sentem
vontade de ingressar na área de TI. Em relação às garotas que já estão no ramo, a ação
visa reduzir a evasão, além de mostrar união e acolhimento. Para a melhoria do fluxo
informacional desse movimento, ainda torna-se necessário um reconhecimento por parte
de estudantes da universidade, que muitas vezes não se interessam ou não são notificados
de tais atividades, e, da sociedade, pois este tipo de ação é fundamental para mudanças e
melhorias em relação aos problemas de gênero. Inclusive, em 2017 será realizada a pri-
meira edição do “TI por Elas” dentro da programação dos Encontros Universitários (EU)
da UFC - Campus de Quixadá, pois é necessário desenvolver essas ações constantes que
possibilitem uma maior inclusão de mulheres.
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Abstract. There are several methods for sentiment analysis. Among these,
SentiStrength is a method that uses lexical dictionaries to perform the
analysis. The method provides some dictionaries, including a dictionary in
Portuguese that has rarely been used in researches. This paper presents the
preliminary results of a study using the Portuguese dictionary of the
SentiStrength method to evaluate the accuracy of the tweets classification in
comparison to the manual classification.

Resumo. Existem diversos métodos de análise de sentimentos. Dentre esses, o
SentiStrength é um método que utiliza dicionários léxicos para realizar a
análise. O método disponibiliza alguns dicionários, incluindo um dicionário
em português que foi pouco utilizado em pesquisas. Este trabalho apresenta
os resultados preliminares de um estudo realizado utilizando o dicionário em
português do método SentiStrength para avaliar a acurácia da classificação
de tweets em comparação com a classificação realizada manualmente.

1. Introdução

O Twitter1 é uma das redes sociais mais utilizadas, sendo utilizada por cerca de 319
milhões de usuários. Ela é considerada como um microblog [Alexandrino 2016]. Ela
permite que usuários, em tempo real, enviem e recebam de seus contatos textos de até
140 caracteres, conhecidos como tweets. Esses tweets podem conter diversos tipos de
informações, como notícias, reclamações, opiniões, e muitos expressam sentimentos.
Nesse contexto, existem muitos trabalhos que coletam esses dados e analisam o seu
conteúdo em forma de polaridade (negativo/positivo) de sentimentos a fim de descobrir
o que os usuários estão comentando sobre um assunto ou marca.

Muitos métodos têm sido propostos para se fazer análise de sentimentos,
acompanhado de diferentes tipos de estratégias, tais como aprendizagem de máquina,
dicionários léxicos, processamento de linguagem natural, crowdsourcing, escalas
psicométricas ou uma combinação delas [Gonçalves et al. 2013]. Métodos são uma série
particular de passos, baseados em uma estratégia para alcançar um objetivo. Por
exemplo, o método SentiStrength2 é baseado na estratégia de dicionário léxico (uma
lista de palavras associadas a sentimentos específicos em que cada palavra possui um
significado quantitativo ou qualitativo). Estratégias baseadas em dicionários léxicos,
apesar de serem consideradas menos eficientes em contextos específicos, são
consideradas melhores em contextos genéricos e a eficiência do método está
diretamente relacionada com a generalização do dicionário léxico utilizado [Benevenuto

1 https://twitter.com/
2 http://sentistrength.wlv.ac.uk/



et al. 2015].

Este trabalho apresenta um estudo sobre a eficácia em português do método de
análise de sentimento SentiStrength para textos de tweets. Para a realização deste estudo
foram analisados 1000 tweets, que faziam menção sobre o termo “motorola”. Os
resultados demonstraram que o dicionário português para os dados coletados apresentou
uma acurácia de pouco mais de 70% em comparação com a classificação realizada
manualmente.

O restante deste trabalho encontra-se dividido da seguinte maneira: Na seção 2, é
apresentado a análise de sentimento. Na seção 3, é apresentado a metodologia de
pesquisa, incluindo o conjunto de dados coletados. Na seção 4, é apresentado a análise e
os resultados. Para finalizar, a seção 5 descreve a conclusão e os trabalhos futuros. 

2. Análise de Sentimento

Análise de Sentimento ou Mineração de Opinião faz parte de uma área da computação
que estuda e visa identificar as opiniões, sentimentos e emoções em textos. A
informação analisada no texto pode ser classificada como fatos, que são expressões
claras sobre algo, ou opiniões, que são expressões subjetivas que declaram os
sentimentos [Indurkhya and Damerau 2010]. O método escolhido para fazer a análise de
sentimentos nos tweets foi o método SentiStregth, por se tratar de um método baseado
na estratégia de dicionário léxico, especializado em textos curtos e de baixa qualidade,
como os tweets, e por ter mostrado em algumas pesquisas uma boa precisão com tweets
[Guzman et al. 2014].

SentiStrength utiliza um dicionário léxico anotado por seres humanos e
melhorado com o uso de Aprendizado de Máquina. SentiStrength atribui pontuações a
tokens de um dicionário, onde emoticons também estão incluídos. Palavras com
emoções positivas são atribuídos valores entre 1 e 5 e palavras com emoções negativas
são atribuídos valores entre -5 e -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. SentiStrength divide o texto em trechos de uma ou mais
sentenças e atribui valores positivos e negativos para cada sentença, informando a
pontuação máxima ou mínima entre todas as palavras de uma sentença [Benevenuto et
al. 2015].

Para a realização desse estudo foram contabilizados os sentimentos de cada
tweet analisado pelo método SentiStrength e os sentimentos de cada tweet analisado
manualmente.

3. Metodologia de Pesquisa

Esta seção, apresenta os passos para execução deste trabalho: o conjunto de dados
coletados e análise de sentimentos. 

O objetivo deste estudo é analisar a eficácia em português do método léxico de
análise de sentimento SentiStrength no conjunto de dados coletados. Os passos de
execução realizados neste trabalho foram baseados no modelo de processo para
Mineração de Textos proposto por Aranha (2007) com cinco grandes etapas: coleta, pré-
processamento, indexação, mineração e análise da informação. Na primeira etapa, foi
composto o conjunto de dados. Na segunda etapa, os dados foram estruturados. Na
terceira etapa, foi criado índices para acesso mais rápido ao conjunto de dados. Na
quarta etapa, foi aplicado o método SentiStrength para análise de sentimento. Por fim,



na quinta etapa foram avaliados e validados os resultados manualmente. Para execução
destas etapas (com exceção da última), foi desenvolvido um software para automatizar o
processo.

3.1. Coleta

Inicialmente, foram coletados tweets em português através da API3 pública do Twitter.
Os tweets coletados faziam menção ao termo “motorola” (fabricante de celulares), por
se esperar diferentes opiniões. Ao todo foram coletados 1000 tweets em Outubro de
2017.

3.2. Pré-processamento

Os dados foram preprocessados removendo quebras de linha e espaços múltiplos. Com
o uso do método SentiStrength não é necessário outro tipo de preprocessamento, como
por exemplo, remoção de links.

3.3. Indexação

Os dados coletados foram indexados para o acesso mais rápido.

3.4. Mineração

O software desenvolvido executou a biblioteca4 em Java5 com licença acadêmica e o
dicionário em português disponíveis no site do método SentiStrength. A biblioteca
recebe como parâmetros o local do arquivo onde está o dicionário a ser utilizado e o
local do arquivo de texto ou simplesmente o texto a ser analisado, como resultado, a
biblioteca devolve um arquivo de texto com as classificações no mesmo local do
arquivo de texto passado por parâmetro, ou, se for o caso, devolve como resultado
apenas a classificação do texto passado por parâmetro.

4. Análise e Resultados

Esta seção, apresenta a análise dos sentimentos expressos nos tweets analisados pelo
método SentiStrength.

4.1. Sentimentos em Tweets

O método SentiStrength analisou um total de 1000 tweets que faziam menção ao termo
“motorola”. A Figura 1, ilustra os resultados obtidos com o uso do método, onde 248
(25% do total de 1000) tweets foram analisados como positivos, 213 (21% do total de
1000) tweets foram analisados como negativos e 539 (54% do total de 1000) tweets
foram analisados como neutros.

3 https://developer.twitter.com/
4 Coleção de subprogramas.
5 https://www.java.com/pt_BR/



Figura 1. Análise de Sentimento

4.2. Análise dos Resultados

Foi verificado uma acurácia de 71,5% do método SentiStrength com o dicionário em
português. Esse dado significa que em comparação com a análise de sentimentos feita
manualmente, o método com o dicionário em português apresentou 16% de tweets
verdadeiramente classificados como positivos, 17% de tweets classificados
verdadeiramente como negativos, 38,5% de tweets classificados verdadeiramente como
neutros, 8,8% de tweets falsamente classificados como positivos, 4,3% de tweets
classificados falsamente como negativos e 15,4% de tweets classificados falsamente
como neutros. Por exemplo, o tweet “Fone da Motorola é bom pakas ...” foi classificado
verdadeiramente como positivo, enquanto que o tweet “Amo cada vez mais Motorola”
foi classificado falsamente como neutro. A Figura 2, ilustra os 715 (71,5% do total de
1000) tweets analisados corretamente. Enquanto que a Figura 3, ilustra os 285 (28,5%
do total de 1000) tweets analisados erroneamente.

Figura 2. Sentimentos Analisados Corretamente



Figura 3. Sentimentos Analisados Erroneamente

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste artigo foi apresentado um estudo sobre a eficácia do método léxico SentiStrength
de análise de sentimento utilizando o dicionário em português para extrair sentimentos
de tweets também em português. Este estudo exploratório apresenta possíveis direções
de pesquisas para melhoria do dicionário em português, bem como a inclusão/exclusão
de termos e suas respectivas pontuações.
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Abstract. This paper reports the experiences and results obtained through
the work of the Teachers and scholarships holders of the Initiation Program
to Teaching (PID), lecturers of the discipline Architecture and Computer
Organization, offered by the Federal University of Ceará, in the Quixadá
campus, in the 2017.1 and 2017.2 semesters.

Resumo. Este artigo relata experiências e resultados obtidos através do
trabalho dos orientadores e bolsistas do Programa de Iniciação à Docência
(PID), monitores da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores,
ofertada pela Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá, nos
semestres 2017.1 e 2017.2.

1. Introdução

O Programa de Iniciação a Docência (PID) [GRADUAÇÃO 2017] é um programa
institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) que tem como objetivo
proporcionar uma experiência de ensino a alunos de graduação com o intuito de
incentivá-los a seguir a carreira acadêmica.

Depois de passar por um processo seletivo, que adota critérios de seleção
estabelecidos pelo PID, o bolsista aprovado passa a ter reuniões periódicas com seus
professores orientadores. Nessas reuniões é discutido o andamento do projeto, e planos
de atividades a serem desenvolvidas ao longo do semestre.

O PID é um programa que contribui em vários fatores para o crescimento da
universidade e dos alunos em vários aspectos como i) incentivar a formação do professor;
ii) valorizar a carreira docente; iii) contribuir para a qualidade do ensino; iv) propor novas
metodologias de ensino.

Este trabalho é dividido em 3 seções principais: atividades, que relata como
os bolsistas cumpriram sua carga horária, motivações para ser bolsista do programa e
propostas de melhorias para a monitoria.

2. Atividades
A carga horária que o PID exige do bolsista são 12 horas semanais que duram por 10
meses. Essa carga horária é distribuída nos dias da semana de modo que os horários
fiquem compatíveis com o do bolsista, alunos da disciplina e professores orientadores.



2.1. Atendimento

Ao longo da semana, os bolsistas disponibilizavam-se para esclarecer dúvidas gerais
relacionadas a disciplina. Os horários estabelecidos pelos bolsistas ficaram bem flexíveis,
pois isso era uma necessidade tendo em vista a quantidade de turmas dessa disciplina.

Os atendimentos eram realizados na sala de atendimento, biblioteca ou em alguma
das salas de aulas do Campus Quixadá, dependendo da quantidade de alunos presente nos
horários de atendimento. A procura começou muito baixa em ambos os semestres, porém
podemos notar que ao se aproximar os períodos das provas, a procura aumentava muito.
Uma medida para resolver o problema da baixa procura foi elaborar listas de exercícios,
cuja metodologia é explicada na Seção 2.2. Obtivemos sucesso em tomar essa medida,
pois vários alunos procuraram a monitoria para sanar as dúvidas em relação as questões
desenvolvidas pelos monitores.

2.2. Confecção e correção de listas de exercícios

Uma das características da disciplina disciplina Arquitetura de Computadores é a sua
ementa baseada em muita teoria. Para auxiliar os estudantes a fixar esses conteúdos vistos
em sala de aula foram elaboradas listas de exercícios que aumentaram bastante a procura
pela monitoria.

A correção dessas listas também foi uma atividade realizada pelos bolsistas. Para
isso foi criada uma planilha online compartilhada com os professores. Nessa planilha
havia o nome de todos os alunos da disciplina e a proporção de acertos em cada lista, para
que o professor pudesse bonificá-los.

2.3. Revisões antes das provas

Ao longo do semestre podemos verificar que a procura pela monitoria era muito mais
alta nos dias anteriores às provas. Pensando nisso começamos a reservar salas de aula
para organizar uma revisão do conteúdo da prova. Essa revisão consistia em basicamente
explicar assuntos específicos, que a maioria tinha dúvidas, e resolver questões sugeridas
pelos estudantes.

3. Motivações para ser bolsista do PID

Os benefícios do projeto de monitoria não se restringem apenas para os discentes e
professores da disciplina, mas principalmente para os bolsistas.

Entre as diversas habilidades adquiridas durante o projeto, uma das mais
impactantes é a autonomia de busca de conhecimento adicional, pois em certos momentos
o bolsista irá se deparar com algum assunto que não viu quando fez a disciplina, então
cabe ao bolsista estudar e pesquisar sobre.

Além de habilidades a adquirir, também há diversos benefícios oferecidos ao
bolsista como horas complementares [UFC 2017], que é um requisito essencial para
concluir o curso na universidade. Um outro beneficio muito grande é o aumento da
possibilidade de aprovação para o mestrado, tendo em vista que esse tipo de atividade
é muito importante na hora da avaliação do curriculum do candidato.



4. Propostas de Melhorias
O intuito das monitorias de arquitetura veio no auxilio da compreensão dos alunos para
com os assuntos abordados na disciplina. São assuntos muito teóricos que acabam as
vezes sendo difíceis de assimilar, então o intuito seria trazer algumas praticas durante
nossas horas de atendimento e ate mesmo em sala de aula.

Uma das formas de "fugir"um pouco dessa teoria, seriam utilizar ferramentas de
software para demonstrar como ocorre o alocamento de buffers, ou ate mesmo objetos
concretos demonstrando funcionamento de um processador, tendo como os processos de
escalonamento, utilização da memória, entre outros.

Logo, os alunos participantes de tais atividades teriam facilidade ao assimilar
os temas comuns vistos durante a aula teórica e as práticas realizadas nos horários de
monitoria, podendo melhorar o nível de rendimento dos estudantes.

Algumas atividades podem ser colocadas em prática, visando a melhoria do
aprendizado:

• Exposição de componentes do computador, como processador, memoria externa,
discos e os demais, no intuito de falar curiosidades sobre como o processador mais
utilizado no mercado.

• Um método já utilizado é a aplicação de listas de exercícios, que ajudam bastante
aos discentes exercitarem sobre os conteúdos abordados. Porém, pretendemos
melhorar tentando implementar a essas listas uma dinâmica em que as equipes
responderiam as questões da lista em sala e as que tivessem pontuação maior
ganhariam algum premio.

5. Conclusão
De acordo com o trabalho feito em auxilio do entendimento da disciplina de Arquitetura
de Computadores procuramos que o entendimento torne-se fácil aos discentes da
disciplina, tornando uma disciplina mais didática sem tanto conteúdo teórico. É
importante remover a ilusão de uma cadeira decorativa e sonolenta, trazendo a ideia de
uma disciplina didática em que se pode aprender tanto com a teoria quanto a pratica.
Portanto, provocando com o decorrer do semestre um resultado positivo em termos de
notas das turmas em relação a disciplina.
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Abstract. Usability is a determining quality factor for the acceptance and 

success of a software product. Organizations have increasingly emphasized 

usability-related attributes, with the goal of increasing end-user satisfaction. 

Since many organizations have foundations in software process models such 

as CMMI and MPS.BR, this work proposes a mapping of usability in these two 

models, in order to investigate the usability approaches defined by them. 

Resumo. A usabilidade é um fator de qualidade determinante para a 

aceitação e sucesso de um produto de software. As organizações têm dado 

uma ênfase cada vez maior aos atributos relacionados à usabilidade, com o 

objetivo de aumentar a satisfação dos usuários finais. Visto que muitas 

organizações se baseiam em modelos de processos de software, como o CMMI 

e o MPS.BR, este trabalho propõe um mapeamento da usabilidade nesses dois 

modelos, a fim de investigar quais são as abordagens de usabilidade definida 

por eles. 

1. Introdução 

A ISO 25000 define qualidade de software como a capacidade do produto de satisfazer 

necessidades explícitas e implícitas quando utilizado sob condições específicas [ISO/IEC 

25000 2014]. A qualidade de software pode ser dividida em qualidade do processo e 

qualidade do produto, e a qualidade do processo implica diretamente na qualidade do 

produto [Pressman 2005]. Deste modo, a melhoria da qualidade de software é obtida 

também pela melhoria da qualidade dos processos. Esta visão orientou a elaboração de 

modelos de avaliação e melhoria de processos de software. Estes modelos podem ajudar 

as organizações a evoluírem de forma sistemática sua capacidade para cumprir os 

compromissos e construir software eficaz e eficiente [De Mello 2011]. Alguns exemplos 

de modelos de referência utilizados para auxiliar a melhoria de processos de software são 

o CMMI-DEV e o MPS.BR.  

 Uma qualidade importante de produtos de software é a usabilidade, pois tem-se 

notado uma ênfase cada vez maior naqueles atributos de qualidade que se referem à 

usabilidade, como a facilidade de aprendizado ou a acessibilidade [Barbosa, Furtado e 

Gomes 2006]. Sistemas com baixa usabilidade podem fazer com que os usuários não 

consigam realizar suas tarefas como esperam, deixando-os frustrados. Em contrapartida, 

uma boa usabilidade pode aumentar a satisfação e a produtividade do usuário e, 

consequentemente, aumentar o lucro e a competitividade das organizações 

desenvolvedoras de software [Rabello et al. 2006].  



  

 Buscando entender melhor como a usabilidade é retratada no contexto da 

qualidade e do desenvolvimento de software, este trabalho tem como objetivo mapear 

como a usabilidade é representada nos modelos de maturidade de processos CMMI-

DEV e MPS.BR. Com isso, pretende-se contribuir com a diminuição da lacuna existente 

entre a usabilidade e a qualidade de software já sinalizada por Abran, Khelifi e Suryn 

(2003). Este mapeamento deve ser útil às organizações que adotam e/ou se baseiam nos 

modelos avaliados, e que, paralelamente, têm interesse em melhorar a qualidade dos seus 

sistemas em termos de usabilidade.  

2. Fundamentação Teórica 

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos abordados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

2.1. Usabilidade 

Este trabalho considerou a definição de usabilidade de Nielsen (1994) por abranger uma 

preocupação mais ampla com o usuário final, e, também, por ser mais utilizada e 

conhecida por profissionais de Interação Humano-Computador (IHC) do que por 

profissionais de Engenharia de Software (ES). Assim, poderemos também identificar 

quais as divergências entre as abordagens de usabilidade que existem entre as duas áreas. 

 A usabilidade pode ser definida como um conjunto de fatores que qualificam 

quão bem um usuário pode interagir com um sistema computacional. Tais fatores são: 

facilidade de aprendizado, facilidade de memorização, eficiência, segurança no uso e 

satisfação do usuário [Nielsen 1994]. Os cinco fatores serão detalhados a seguir. 

 A facilidade de aprendizado refere-se ao tempo e esforço necessários para o 

usuário aprender a utilizar o sistema com determinado nível de competência e 

desempenho. A facilidade de memorização diz respeito ao esforço necessário para 

lembrar como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido 

anteriormente. Eficiência diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma 

atividade com apoio computacional. Segurança no uso refere-se ao grau de proteção de 

um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários. E, 

por fim, satisfação diz respeito ao sistema ser agradável para o uso, de modo que o 

usuário se sinta satisfeito ao utilizá-lo. 

2.2. Modelos de Maturidade de Processos de Software 

Os modelos de maturidade de processos fornecem informações que guiam as 

organizações na definição de seu plano de melhoria da qualidade e produtividade. Os 

modelos podem auxiliar as empresas a evoluírem de forma sistemática sua capacidade 

para cumprir compromissos em construir software de forma eficaz e eficiente 

[Fransciscani; Pestili, 2012].  

 Luz, Lopes e Silva (2016) afirmam que existem grandes exemplos desses 

modelos, como o CMMI e o MPS.BR. Os autores realizaram um mapeamento da 

utilização dos modelos CMMI e MPS.BR no mercado nacional e apontaram que, por ter 

um custo mais acessível, o MPS.BR mostrou-se mais difundido nas empresas brasileiras 

do que o CMMI. Porém, várias empresas consideradas grandes do mercado brasileiro 



  

buscam aderir ao CMMI, porque, além do mercado local, esse modelo tem 

reconhecimento internacional. 

3. Condução da Pesquisa 

Este trabalho adotou a metodologia de Pesquisa Documental ao passo que ela consiste 

em analisar o conteúdo de documentos [Godoy 1995]. 

3.1. Pré-análise dos Documentos 

Nessa etapa, buscamos compreender as características e estrutura de cada documento 

selecionado. Conseguimos extrair dessa análise as partes dos documentos que foram 

relevantes para a pesquisa, e consequentemente descartamos as partes mais genéricas dos 

documentos que não se adequavam ao objetivo deste trabalho. A pré-análise permitiu o 

início do mapeamento dos documentos, quando as partes mais relevantes para a pesquisa 

foram visualmente destacadas em cada documento para facilitar a posterior exploração 

do material.  

3.2. Exploração do Material 

Nessa etapa, as partes selecionadas na atividade anterior foram revisadas com o cuidado 

de considerar o contexto de cada documento. Dessa maneira, tentamos identificar com 

quais fatores definidos por Nielsen as partes destacadas se aproximavam, ou se eram 

conceitos/definições não abordados pelo autor. Investigamos com atenção as partes dos 

documentos que se preocupam com o usuário e com a sua satisfação, que está 

diretamente relacionada com a usabilidade definida por Nielsen, mas que poderiam estar 

apresentadas de maneira diferente em cada documento analisado. 

4. Resultados 

No CMMI, na área de processo de Desenvolvimento de Requisitos, o objetivo específico 

(SG) 1 aponta que as necessidades do cliente são a base para determinar os requisitos, e 

são analisadas juntamente com as expectativas, limitações, interfaces, conceitos 

operacionais e conceitos do produto, e, por fim, são refinadas e elaboradas em um 

conjunto de requisitos. No SG 3, essas análises são realizadas para determinar o impacto 

que o ambiente terá sobre a capacidade de satisfazer as necessidades, expectativas, 

restrições e interfaces das partes interessadas. 

 Percebemos que os SG 1 e 3 têm subjetivamente o foco de satisfazer os usuários 

finais, preocupando-se em captar de forma completa as suas necessidades, expectativas e 

restrições, para que o produto final possa satisfazer o cliente. A satisfação definida por 

Nielsen se aproxima da satisfação requerida das partes interessadas no CMMI, pois 

ambas se preocupam em atender as expectativas dos usuários. 

 A área de processo de Solução Técnica tem como objetivo selecionar, projetar e 

implementar soluções para os requisitos. Estabelece como prática específica (SP) 2.1 o 

design do produto ou componente do produto, e como um exemplo dos atributos de 

qualidade, o modelo cita o atributo “usável”, mas não o define. A SP 3.2 se concentra no 

desenvolvimento da documentação de suporte ao produto e como um exemplo aponta o 

manual do usuário, que tem por objetivo auxiliar o usuário final no manuseio correto do 

software. 



  

 O manual do usuário nos remete às características de facilidade ou auxílio no 

aprendizado, uma vez que tem como objetivo orientar e informar o usuário quanto ao 

correto uso do software, contudo, a facilidade de aprendizado definida por Nielsen se 

refere ao sistema ter um diálogo simples e natural, com mensagens claras e informando 

continuamente o que o usuário está fazendo, para que assim se torne fácil de usar e 

lembrar como se usa. Então, existe uma diferença entre essas duas perspectivas de 

facilidade de aprendizado.  

 No MPS.BR, ao analisar o processo de Garantia da Qualidade (GQA), há uma 

menção ao IEEE (1990) na qual se afirma: “o termo qualidade pode ser entendido no 

contexto da Engenharia de Software como o grau no qual um sistema, componente ou 

processo satisfaz os requisitos especificados e as necessidades e expectativas do cliente 

ou usuário”. Podemos destacar que o processo GQA tem como objetivo garantir que o 

sistema satisfaça as necessidades e expectativas do cliente, que nos remete a satisfação 

também definida por Nielsen. 

O propósito do processo de Desenvolvimento de Requisitos (DRE) é definir os 

requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto. O processo ainda 

menciona que as necessidades, expectativas, restrições e interfaces do cliente são 

levantadas e traduzidas em requisitos do cliente. Nesta análise, percebemos que o 

processo DRE está relacionado com a satisfação do usuário, uma vez que todas as suas 

necessidades e expectativas são definidas nessa fase. 

No processo de Validação (VAL), aborda-se que sua finalidade é confirmar que 

um produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi 

desenvolvido e o processo tem relação com a avaliação da qualidade do produto, 

garantindo que ele atenda às necessidades dos seus usuários. Observamos que isso tem 

relação com a satisfação do usuário, uma vez que o produto deve atender às 

necessidades e expectativas dos usuários. 

Concluímos que o fator satisfação definido por Nielsen é o mais abordado nos 

documentos analisados, enquanto o fator facilidade de aprendizado foi identificado com 

uma abordagem diferente da de Nielsen, e outros fatores como facilidade de 

memorização, eficiência e segurança no uso não foram identificados na análise.  

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste artigo foi apresentado um mapeamento de como a usabilidade é representada nos 

modelos de maturidade CMMI e MPS.BR. Além disso, foi apresentado uma comparação 

entre as diferentes abordagens de usabilidade encontradas nos modelos e a abordagem 

definida por Nielsen. Essa comparação é importante porque nos faz investigar se as 

definições e conceitos encontrados nos documentos se aproximam das definições e 

conceitos mais utilizados por profissionais de IHC.  Como trabalho futuro pretende-se 

realizar um mapeamento dos atributos de usabilidade definidos pelas normas ISO 9241 e 

ISO 25000. 
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Resumo. Existem alguns aplicativos, como o Foursquare, que permitem aos 

seus usuários realizarem avaliações das suas características de pontos de 

interesse, como restaurantes e hotéis. Entretanto, a avaliação sobre as 

características de suporte às necessidades dos cadeirantes ainda é muito 

básica nesses sistemas. Esses sistemas se utilizam do conceito da gamificação 

para promover o engajamento de seus usuários nessas avaliações. Este 

trabalho apresenta uma proposta de um aplicativo de avaliação colaborativa 

de locais acessíveis em que um framework de gamificação será aplicado e 

avaliado. 

 
1. Introdução 

A escassez de acessibilidade em espaços urbanos e edificados ainda é muito evidente 

em nossa sociedade, causando prejuízo aos portadores de deficiência físicas cuja 

mobilidade é dependente do uso de cadeira de rodas [Marcos et al. 2007]. A falta de 

informações a respeito de localidades que dispõem de aspectos acessíveis a cadeirantes, 

ou não, também podem causar transtornos e dificuldades aos deficientes físicos usuários 

de cadeira de rodas. 

Neste cenário, se torna interessante dispor de uma ferramenta que possa informar 

o quão acessível é um local para um cadeirante, dado os aspectos de mobilidade, área de 

circulação para manobras, mobiliários e sanitários adaptados, entre outros. Tal 

ferramenta poderá prevenir transtornos e imprevistos ao deficiente durante o seu 

cotidiano. 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo, que terá como 

objetivo fornecer a avaliação das condições de acessibilidade de diversas localidades por 

meio da colaboração dos usuários. E seu objetivo principal será promover o 

engajamento do usuário nas avaliações através da gamificação, estratégia que se utiliza 

de elementos provenientes de jogos em outros contextos. 
 

2. Trabalhos Relacionados 

Frith (2013) apresenta uma avaliação do aplicativo Foursquare com o objetivo de 

descrever e analisar o comportamento dos usuários ao se envolver com os elementos 

gamificados presentes no aplicativo. 

O Foursquare é uma aplicação mobile, lançada em 2009, com o objetivo de 

“tornar a vida em um jogo”. Projetado para influenciar o comportamento dos usuários 
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através da gamificação, o Foursquare conta a transformação de locais em objetos 

colecionáveis por meio de uma estratégia gamificada que garante recompensas 

(medalhas e pontos) ao realizar check-in em diversos locais. 

Frith (2013) analisou como a tomada de decisão do usuário, no caso a escolha 

individual sobre onde ir, pode ser influenciada pelo o uso do aplicativo e sua 

gamificação. Após diversas entrevistas com usuários do Foursquare, foi concluído que, 

de fato há a influência em como o indivíduo age no seu cotidiano de acordo com as 

recompensas que almeja coletar. 

Semelhante ao que foi apresentado por Frith (2013), no presente trabalho é 

proposto uma avaliação de como os elementos gamificados podem influenciar nas ações 

do usuário, sendo a ação principal a ser avaliada a colaboração do usuário com o 

sistema. 

A plataforma Colab, desenvolvida pela empresa Quick e lançada em 2013, é 

uma rede social com o foco na comunicação entre a população e o poder público, para 

relatar, denunciar e propor soluções para questões urbanas [Silva and Policarpo 2014]. 

O Colab é um sistema colaborativo que cumpre seu propósito, tendo mais de 5 

mil fiscalizações e 1400 melhorias já sugeridas, a plataforma confirma o engajamento 

dos usuário em colaborar com a rede. Capaz de integrar o cidadão com o meio urbano 

de sua cidade, a plataforma utiliza o recurso da gamificação, apresentando os elementos 

de sistema de pontuação e rankings [Silva and Policarpo 2014]. 

Diferentemente do Colab, o projeto desenvolvido neste trabalho tem como 

objetivo a avaliação da acessibilidade de locomoção do meio urbano e entre outras 

localidades. Possuindo um sistema de colaboração semelhante ao Colab, que utiliza dos 

elementos de gamificação para motivar a adesão e engajamento do usuário para a 

cooperação com o sistema. 

Tabela 1. Comparação entre os trabalhos 
 

Trabalho Gamificação Colaborativo Foco 

Frith (2013) Possui Não Gamificação de locais 

Colab.re Possui Sim Comunicação e Feedback colaborativo 

Este trabalho Possui Sim Avaliação colaborativa gamificada 

 
 

3. Fundamentação teórica 

3.1. Acessibilidade de cadeirantes 

De acordo com a Lei da Acessibilidade, nº10.098, que estabelece normas e critérios para 

a acessibilidade de portadores de deficiências físicas ou mobilidade reduzida, a 

acessibilidade é definida como: 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 et al. 2013]. 



 

A acessibilidade de cadeirantes é considerado o foco do contexto do problema 

neste trabalho, sendo utilizado como critério principal para o público alvo da aplicação e 

de seus requisitos. 
 

3.2. Gamificação 

A gamificação define o uso de elementos e técnicas de design de jogos fora do contexto 

de jogos, podendo ser utilizada com o objetivo de influenciar comportamentos, 

aumentar a motivação e melhorar o comprometimento do usuário com a utilização de 

sistemas [Marczewski 2013]. 

O uso da gamificação mostra-se efetiva como uma estratégia para motivar 

usuários a utilizar uma aplicação específica, visto que o uso das mecânicas e elementos 

de jogos, fora do seu contexto, enriquece o software adicionando qualidades aos 

aspectos já existentes e melhorando a experiência do usuário [Alves et al. 2012]. 
 

4. Proposta 

O objetivo principal deste trabalho é promover o engajamento do usuário no uso do 

aplicativo AdapC por intermédio da gamificação e seus elementos. 

O AdapC, que será desenvolvido ao longo deste projeto, será um aplicativo para 

dispositivos móveis com o objetivo de fornecer um meio de avaliar as condições de 

acessibilidade para cadeirantes mediante aos aspectos de locomoção, áreas de 

circulação, segurança, espaços adaptados, entre outros, de uma determinada localidade, 

sendo urbana, edificada, pública ou privada. 

O aplicativo funcionará da seguinte forma: o usuário poderá buscar por um local, 

e ao identificá-lo e selecioná-lo será possível visualizar os detalhes do lugar, juntamente 

com sua nota de acessibilidade, onde terá a opção de pontuar o local com base em seus 

aspectos de acessibilidade. A imagem abaixo apresenta os protótipos que representam as 

funcionalidades básicas da aplicação. 
 

 

Figura 1. Protótipos 



 

Cada avaliação realizada contribui para a base de dados do sistema, ou seja as 

notas que os locais irão receber serão uma média de todas as avaliações dos usuário com 

base em cada aspecto avaliado. Por ser dependente da colaboração do usuário, será 

necessário estabelecer uma estratégia que motive e incentive a utilização do sistema, e 

para isso será utilizado a gamificação. 

Serão desenvolvidas duas versões da aplicação, uma com o uso gamificação e 

outra sem. A versão gamificada contará com emprego dos principais elementos 

gamificados (medalhas, pontos e placares), sendo possível ganhar medalhas e 

pontuações para vários tipos de avaliações, podendo também competir com os amigos. 

E todas essas características serão utilizadas para afetar a motivação do usuário, 

promovendo a colaboração com o sistema. 
 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Além de almejar a efetividade da gamificação no engajamento do usuário, este trabalho 

também promove um aplicativo que favorece a vida de cadeirantes em meio a sociedade 

atual, com o intuito de melhorar seu cotidiano e evitar transtornos. 

A avaliação do projeto será feita analisando a percepção do usuário, em que dois 

grupo específicos de usuários serão definidos. Cada grupo avaliará e utilizará uma 

versão do sistema, neste processo a percepção do usuário será avaliada com base nos 

resultados de uma entrevista que será feita. Os resultados das entrevistas de ambos os 

grupos serão comparados, e os dados do aplicativo serão analisados, visando a 

frequência da utilização do aplicativo, e então uma conclusão será realizada, sendo 

confirmado ou não a eficácia da gamificação proposta no AdapC. 
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Avenida José de Freitas Queiroz, 5.003 – Cedro - CEP 63.902-580 – Quixadá – CE – Brasil
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Abstract. Reducing water waste in irrigation is one of humanity’s greatests
challenges nowdays. A climatic variable used to estimate hydrological availabi-
lity is evapotranspiration, which is the total water wasted from plants. Knowing
this variable allows agronomists to precisely estimate the amount of water re-
quired for irrigation. Some fairly studieds predictive models nowdays are based
in time series analytics, which are data with constant temporal frequency. The-
ses analytics aim to understand the time serie behavior and possible adapt it
to predictive models. This study aims to find a temporal behavior in reference
evapotranspiration data coleted from meteorological station located on UFC
Quixadá. Futhermore, it will be investigated if this serie is not stationary, ma-
king it stationary if necessary.

Resumo. Reduzir o desperdı́cio de água na irrigação é um dos maiores desafios
atuais da humanidade. Uma variável climática utilizada para estimar a dispo-
nibilidade hidrológica é a evapotranspiração, que é o total de água perdida das
plantas. Conhecer essa variável possibilita a agrônomos estimar precisamente
a quantidade de água necessária para irrigação. Alguns modelos preditivos
bastantes pesquisados atualmente são baseados na análise de séries temporais,
que são dados com frequência temporal constante. Essas análises buscam en-
tender o comportamento da série temporal e possivelmente adapta-la para mo-
delos preditivos. Este trabalho objetiva encontrar padrão temporal nos dados
da evapotranspiração de referência coletados da estação meteorológica locali-
zada na UFC Quixadá. Além disso, será investigado se esta série é estacionária,
tornando-a estacionária caso necessário.

1. Introdução

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura,
a agricultura utiliza em torno de 70% da água no Brasil, sendo que quase metade desse
montante estima-se ser desperdiçado, devido a irrigações mal-executadas e falta de con-
trole do agricultor na quantidade usada nas lavouras. Diante deste cenário, precisamos
aprender a gerir a água de forma mais eficiente e combater os desperdı́cios [FAO 2015].

Uma das variáveis de maiores relevância para verificação da disponibilidade
hidrológica é a evapotranspiração, que é a ocorrência simultânea da evaporação e
transpiração em uma superfı́cie vegetada. A evapotranspiração de referência (ET0)
é a taxa de evapotranspiração que ocorre de uma superfı́cie de grama verde. A



determinação de ET0 é de fundamental importância no manejo da irrigação [ANA 2017]
e [Frizzone et al. 2013].

Em [Caminha et al. 2017] foram utilizados modelos baseados em regressão linear
combinados com seleção de atributos para estimativa da evapotranspiração de referência,
dos dados coletados de uma estação meteorológica localizada no Campus de Quixadá, da
Universidade Federal do Ceará.

Este trabalho visa investigar a existência de um padrão temporal na pesquisa de
[Caminha et al. 2017], e se pode ser classificada como uma série temporal, que é defi-
nida como um conjunto de observações ordenadas em intervalos de tempo, usualmente
iguais. Ou seja, que os dados utilizados da estação meteorológica do Campus UFC Qui-
xadá são séries temporais. Caso seja constatado esse padrão temporal, será investigado o
comportamento estacionário desta série temporal [Silva et al. 2008].

2. Metodologia de Pesquisa
Esta Seção, descreverá os principais passos para realização deste trabalho. A Figura 1
apresenta uma representação visual dos procedimentos metodológico.

Figura 1. Visão dos Procedimentos Metodológicos

2.1. Coleta de dados
A coleta dos dados foi realizada através de uma conexão serial com o data logger da
estação, com o auxı́lio do software PC200W1. O conjunto dos dados (dataset) coletados
foram fornecidos no formato .dat, e os atributos presentes no dataset podem ser consul-
tados na Tabela 1. A quantidade total de tuplas coletadas foi: 17691.

2.2. Pré-processamento dos dados
Muitas vezes, os dados devem ser processados para se tornarem mais apropriados à
análise. Algumas abordagens enfocam a modificação dos dados de modo que se adap-
tem melhor a uma ferramenta ou técnica especı́fica [Tan et al. 2006].

Para este trabalho foi utilizada uma técnica de detecção de elementos estranhos
baseadas em distância, para identificação e remoção de dados anômalos (outliers). Além
disso, foi reduzida a frequência dos dados de horária para diária.

1https://www.campbellsci.com.br/pc200w



Tabela 1. Atributos presentes no dataset

Atributos
ET0

Data e hora
Precipitação
Velocidade do vento
Radiação solar (média e total)
Temperatura (máxima e mı́nima)
Umidade relativa do ar (máxima, mı́nima e média)
Temperatura do ar (máxima, mı́nima e média)
Pressão atmosférica (máxima, mı́nima e média)

Tabela 2. Instâncias Removidas
Instâncias removidas

Precipitação >60
Temperatura mı́nima <0

Umidade relativa mı́nima <10

A Tabela 2 apresenta as instâncias removidas, as demais variáveis do dataset não
apresentaram outliers. Ao final do procedimento de pré-processamento restaram 267 tu-
plas correspondentes aos registros médios diários do perı́odo: 01/01/2017 à 25/09/2017.

2.3. Visualização das Séries Temporais
Os dados da evapotranspiração de referência, que foram utilizados neste trabalho, podem
ser considerados séries temporais, uma vez que esses dados são medidos em intervalos de
tempo uniformemente iguais (de hora em hora).

Nesta etapa foi gerado um plot com as propriedades estatı́sticas de média
móvel e desvio padrão móvel, juntamente com o teste de Dickey-Fuller, como in-
dicado em [Box et al. 2015] para verificação de estacionaridade da série temporal da
evapotranspiração de referência.

2.4. Tornar Séries Temporais Estacionárias
Para ajustar a série temporal para futuramente ser utilizadas por modelos preditivos, foi
necessário torna-la estacionária, isto é, que ela se desenvolva aleatoriamente no tempo em
torno de uma média constante. Este procedimento se faz necessário uma vez que os mais
populares modelos preditivos de séries temporais assumem que elas são estacionárias.

3. Análise dos Resultados

3.1. Visualização da Série temporal
A Figura 2 e a Tabela 3 apresentam os resultados da plotagem das propiedades es-
tatı́sticas e do resultado do teste de Dickey-Fuller, respectivamente. A Figura 2 nos
sugere caracterı́sticas não-estacionárias e o teste de Dickey-Fuller nos confirma sua não-
estacionaridade, dado que o valor de seu teste estatı́stico é maior que os valores crı́ticos
[Box et al. 2015].



Figura 2. Visualização da Série Temporal

Tabela 3. Resultado do teste de Dickey-Fuller
Resultado do teste de Dickey-Fuller de ET0
Teste estatı́stico -2.292220
Valores criticos (1%) -3.460019
Valores criticos (5%) -2.874590
Valores criticos (10%) -2.573725

3.2. Série Temporal tornada Estacionária
Dado a constatação de não-estacionaridade da série temporal da evapotranspiração de re-
ferência, foi necessário realizar uma transformação logarı́tmica penalizando mais valores
altos do que os menores. Desta forma reduzimos os principais efeitos causadores deste
comportamento não estacionário: tendência e sazonalidade [Jain 2016].

Ademais, foi utilizado um operador sugerido em [Box et al. 2015], chamado
diferenciação, que toma diferenças sucessivas da série original com séries anteriores.
Ao gerar a primeira diferença, definida pela Equação 1, foi suficiente para tornar a série
estacionária.

∇zt = zt − zt−1 (1)

onde zt é uma observação no tempo, e ∇ representa o operador de diferenciação.

Após aplicação do operador de diferenciação, podemos identificar através da Fi-
gura 3 e da Tabela 4 um comportamento estacionário, dado que tanto a média móvel e
desvio padrão móvel se mantém estáveis, como também o valor do teste estatı́stico se
apresenta menor que os valores crı́ticos.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste artigo foi apresentado um estudo exploratório sobre análise de séries temporais da
evapotranspiração de referência. Além disso, foi realizado a verificação de seu compor-
tamento estacionário e sua transformação de não-estacionária para estacionária. Como
proposta de trabalhos futuros, esses resultados podem ser utilizados para serem aplicados
em modelos preditivos para séries temporais e dessa forma, estimar a evapotranspiração
de referência.



Figura 3. Visualização da Série Temporal após tornada estacionária

Tabela 4. Resultado do teste de Dickey-Fuller após ser tornada estacionária
Resultado do teste de Dickey-Fuller de ET0
Teste estatı́stico -5.990868
Valores criticos (1%) -3.460019
Valores criticos (5%) -2.874590
Valores criticos (10%) -2.573725
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Abstract. Many articles available in the literature address the Routing and Wa-
velength Assigment Problem (RWA) in WDM networks in order to optimize the
network resources, such as number of wavelengths or the number fiber cable in
the network . Concerning connection requests, the problem can be one of three
types: static, adaptive or dynamic. In this article, we present an heuristic of
adaptive routing. The goal is to atend all network requisitions using the lowest
wavelength possible, optimizing the network.

Resumo. Muitos trabalhos encontrados na literatura abordam o problema de
roteamento e atribuição de comprimento de onda RWA ( Routing and Wave-
length Assigment) em redes WDM (Wavelength Division Multiplexing) com o
objetivo de otimizar os recursos de redes utilizados, como números de compri-
mentos de ondas e/ou número de fibras na rede. Com relação as requisições de
conexão, o problema pode ser de três tipos: estático, adaptativo e dinâmico.
Neste presente trabalho é apresentado uma heurística de roteamento adapta-
tivo, onde o principal objetivo é atender todas as requisições da rede com o
menor número de comprimento de onda possível, tornando a rede mais flexível
e otimizada.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Zhang et al. (2001), as redes totalmente ópticas podem sujeitar-se a dife-

rentes taxas de bits, protocolos e formatos, e portanto são denominadas à prova do futuro.
Por conta dessas característica, a transmissão via fibra óptica vem crescendo exponenci-
almente, principalmente devido a sua capacidade de transmissão de dados em altas taxas.
Devido a essa característica e ao crescente número de usuários e de serviços que requer
mais banda, as redes de fibra óptica vêm tomando força, não somente no backbone e
em redes metropolitanas, mas alcançando também as redes de acesso, com fibra óptica
chegando até as residências e empresas (AGRAWAL, 2014).

Com o propósito de tornar mais eficiente o uso de fibras ópticas, por volta de 1990,
foi desenvolvida a tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing), que surgiu para
contornar o problema, de quando é preciso estabelecer um número maior de conexões.
Tendo em vista que é necessário um grande número de fibras ópticas para isso, além
de evitar o desperdício considerável da largura de faixa disponibilizada por este meio
(MUKHERJEE, 2006). WDM 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 (AGRAWAL, 2014).

Nas redes WDM, as fibras ópticas são divididas em canais de diferentes frequên-
cias 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 disponível. Após essas etapas, é estabelecido um caminho óp-
tico (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).

Devido à importância do tema, diversos estudos foram desenvolvidos 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.

Existem tipos de requisições de conexões no problema RWA, o estático no qual
as conexões já são conhecidas e estabelecidas previamente, o dinâmico, onde o número
de comprimentos de onda é fixo e as requisições (demandas) vão chegando ao longo
do tempo, e o adaptativo onde as conexões são estabelecidas baseadas nas mudanças de
topologia e, também, no tráfego da rede (ZANG et al., 2001).

Segundo a abordagem RWA, após a chegada de uma requisição para o estabeleci-
mento 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 atribuição
de comprimento de onda deverá selecionar um comprimento de onda disponível (MA-
RANHÃO; SOARES; WALDMAN, 2010). Os objetivos geralmente são de minimizar o
número de comprimentos de onda utilizados e maximizar o número de conexões estabe-
lecidas para um número limitado de comprimentos de onda (MARTINS et al., 2009).

A fim de atender as requisições entre os pares, de origem e destino, para onde os
caminhos são direcionados a restrição que se impõe é que um mesmo comprimento de
onda não pode ser utilizado para atender duas ou mais demandas diferentes, isso se os
caminhos dessas demandas compartilham um mesmo nó (MARTINS et al., 2009).

Na Figura 1, é demonstrado o estado inicial do grafo, com todas as possíveis
conexões, com a origem e o destino das demandas.

Figura 1. Fonte: (MARTINS et al., 2009)



Na Figura 2, é representada uma solução viável para o problema e a Figura 2(b)
representa os caminhos estabelecidos de acordo com as demandas.

Figura 2. Fonte: (MARTINS et al., 2009)

Neste trabalho, vamos apresentar uma heurística para problema RWA com requisi-
ções estática realizando o roteamento adaptativo. No roteamento adaptativo, as demandas
são atendidas utilizando caminhos ópticos com o objetivo de minimizar número de com-
primentos de ondas utilizados.

2. Abordagens de solução do problema RWA
Dada a complexidade do RWA, existem duas abordagens gerais para resolver o

problema:
• Decompor o problema em duas partes: primeiro, o roteamento para cada conexão,

em seguida são atribuídos os comprimentos de onda.
• A segunda abordagem é considerar os dois problemas roteamento e atribuição de

comprimento de onda conjuntamente.

Neste trabalho usamos somente a primeira abordagem, onde executamos uma heu-
rística de roteamento adaptativo considerando demandas estáticas. No roteamento adap-
tativo, a escolha de uma rota, do conjunto de rotas que é definido previamente, é feita de
acordo com o atual estado da rede. Por exemplo, pode-se alocar a rota menos carregada
(LIN; WANG; TSAI, 2006).

2.1. Heurística de roteamento adaptativo para o problema RWA

A heurística de roteamento deve ser capaz de escolher uma rota que leve em consi-
deração o estado atual da rede, ou seja, deve observar o estado e a carga dos enlaces e dos
nós da rede. Com base nisso, na nossa heurística, utilizamos uma estratégia de proibição
dos vértices das demandas atendidas com cor atual, ou seja, se existe uma demanda que
passa por um vértice que está proibido na cor atual, o algoritmo terá que encontrar outra
forma de atender essa mesma demanda usando a menor distancia disponível.

Na heurística para cada comprimento de onda teremos um conjunto de vértices
bloqueados, este conjunto é definido pelos vértices dos caminhos das demandas atendi-
das por comprimento de onda. Logo o conjunto é construído de maneira incremental,



atualizando-se a cada nova iteração a partir da inspeção das demandas que ainda não fo-
ram atendidas até aquele momento. O algoritmo termina quando todas as demandas forem
atendidas.

Algoritmo 1: ALGORITMO GULOSO

Entrada: Demanda, V,G
Saída: Quantidade de Cores

1 início
2 cores← 0
3 contador ← 0
4 atendidas← falso ∀ i ∈ Demanda
5 enquanto contador < |Demandas| faça
6 proibidos← falso ∀ i ∈ V
7 para i← 1 até |Demandas| faça
8 se atendidas[i] = falso então
9 path← caminhoMinimo(G, inicio, fim, proibidos)

10 se path 6= 1 então
11 cores← cores+ 1
12 atendida[i]← verdadeiro
13 para v ∈ path faça
14 proibido[v]← verdadeiro

15 retorna cor

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

2.2. Topologias a serem utilizadas

Para avaliar a abordagem proposta, foram utilizadas duas redes disponíveis na li-
teratura. A figura abaixo apresenta as redes conhecidas como NSFnet e USA. As mesmas
foram usadas como entradas de teste na heurística proposta.

(a) Topologia NSFnet (b) Topologia USA

Figura 3.

A rede NFSnet possui 14 vértices e 21 arestas, formando no máximo 182 cone-
xões. A rede USA possui 32 vértices 50 arestas, formando no máximo 992 conexões.

3. RESULTADOS PRELIMINARES
Os algoritmos foram implementados na linguagem C++ e executados em um

computador com memória RAM de 8GB e processador intel i5 sob o sistema operaci-



onal Ubuntu, no laboratório de redes de computadores da Universidade Federal do Ceará
(UFC).

A heurística foi implementada e testada nas redes apresentadas na seção 2.2. Em
todos os testes foram explorados o número máximo de conexão para cada rede. Na Figura
4 é apresentado o número máximo de comprimentos de onda (C.O), para cada uma das
redes testadas.

Figura 4. Tabela de desempenho da heurística (MARTINS et al., 2009)

4. Conclusão
A implementação da heurística de roteamento adaptativo possibilitou entender

mais a fundo algumas peculiaridades do problema RWA, o mesmo é caracterizado como
um problema NP-Completo tornando-se ainda mais difícil chegar a um resultado ótimo.
Mas com base nos resultados obtidos é possível fazer algumas melhorias na heurística
que foi implementada, para assim se aproximar da otimização do problema.
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Abstract. A diophantine equation is a polynomial equation that allows two or
more variables to assume only integer values[Wikipedia 2017]. Equations with
this characteristic can have infinite possible solutions, but if limited only to the
non-negative integers, it makes the quantity of solutions finite and possible to
be determined. It is possible to reduce the problem to one that can be solved by
an application of counting techniques to determine the amount of anagrams of
a word.

Resumo. Uma equação diofantina é uma equação polinomial que permite a
duas ou mais variáveis assumirem apenas valores inteiros[Wikipedia 2017].
Equações com essa caracterı́stica pode ter infinitas soluções possı́veis, porém
se limitado apenas aos inteiros não-negativos, torna a quantidade de soluções
finitas e possı́veis de serem determinadas. É possı́vel reduzir o problema a um
solucionável por uma aplicação de técnicas de contagem para determinar a
quantidade de anagramas de uma palavra.

1. Introdução
Nesse artigo, vamos apresentar uma solução para o seguinte problema: Dados inteiros
N , C e M , determine quantas soluções inteiras não-negativas módulo M existem para
a equação x1 + x2 + . . . + xN = C, onde 0 ≤ xi ≤ C para todo i = 1, 2, . . . , N . Em
[SPOJ 2017], o problema considera uma valor de M fixo igual a 1300031. Uma equação
com coeficientes inteiros para as quais se busca apenas soluções inteiras são conhecidas
como equações diofantinas. Equações desse tipo podem ter várias soluções possı́veis, por
exemplo, para x1 + x2 = 3 temos 4 valores válidos para (x1, x2): (0, 3), (1, 2), (2, 1) e
(3, 0).

2. Solução
Os resultados obtidos estão sempre em módulo M . Porém são realizadas operações com
esses resultados para obter outros resultados. O teorema da Equação 1 garante que as so-
mas realizadas pelos algoritmos força bruta e programação dinâmica fornecem resultados
corretos. O teorema da Equação 2 garante que as multiplicações realizadas para calcular
os fatoriais dos números necessários e as realizadas para achar o valor da Equação 5 estão
todas corretas.

Se a ≡ b mod M e c ≡ d mod M então a+ c ≡ b+ d mod M (1)



Se a ≡ b mod M e c ≡ d mod M então a · c ≡ b · d mod M (2)

Serão descritas 3 maneiras de descobrir quantas soluções diferentes existem para
uma equação diofantina.

2.1. Força Bruta

O algoritmo força bruta consiste em testar para cada variável, todos os valores possı́veis
que ela pode assumir. A função Diofatinas(i, C,M) devolve o número de soluções
inteiras não-negativas mod M de x1 + . . . + xi = C . A complexidade de tempo do
algoritmo é O(2N+C). O algoritmo utiliza de chamadas recursivas para encontrar o a
quantidade de soluções de x1 + . . .+ xi−1 = C, pois esses são valores válidos utilizando
xi = 0, e a quantidade de soluções para x1 + . . . + xi−1 + x′i = C − 1, pois também são
valores válidos para o problema original utilizando xi = x′i + 1. O pseudo-código para
resolução força bruta é apresentado a seguir:

Algoritmo 1: Algoritmo força bruta
1 Function Diofantinas(i, C, M )
2 if i = 1 or C == 0 then
3 return 1;
4 end
5 return Diofantinas(i− 1, C,M) +Diofantinas(i, C − 1,M);

A complexidade pode ser reduzida aplicando uma programação dinâmica nesse
algoritmo, passando a ser O(C ·N).

2.2. Programação Dinâmica

O algoritmo de Programação Dinâmica explora duas caracterı́sticas do problema: subes-
trutura ótima e a superposição de subproblemas. As soluções de subproblemas menores
são utilizadas para a construção da solução de subproblemas maiores.

solution[i][j] = número de soluções para a equação x1 + x2 + . . .+ xi = j. (3)

Para caso base, temos que para cada 1 ≤ i ≤ N : solution[i][0] = 1, pois
com qualquer número de variáveis, todas precisam ser 0 para somar 0, logo só existe
uma maneira possı́vel. Outro caso base é para cada 0 ≤ j ≤ C : solution[1][j] = 1,
pois qualquer valor escrito por uma variável pode somente ser representado com aquela
variável assumindo o mesmo valor de j. Como são necessários valores da esquerda e de
cima da tabela, seu preenchimento será feito da esquerda para a direita e de cima para
baixo.

O problema tem a seguinte estrutura recursiva:

solution[i][j] = solution[i− 1][j] + solution[i][j − 1] (4)



Algoritmo 2: Algoritmo usando Programação Dinâmica
1 begin
2 for i← 1 to N do
3 solution[i][0]← 1;
4 end
5 for j ← 0 to C do
6 solution[0][j]← 1;
7 end
8 for i← 2 to N do
9 for j ← 1 to C do

10 solution[i][j]← (solution[i−1][j]+solution[i][j−1]) mod M ;
11 end
12 end
13 end

Por exemplo, para a equação x1+x2+x3 = 5 a tabela solution assume os valores
da Tabela 1.

Tabela 1. Tabela de Programação Dinâmica
0 1 2 3 4 5

1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 3 4 5 6
3 1 3 6 10 15 21

2.3. Combinatória
Outra maneira de resolver o problema é converte-lo em um problema de combinatória.
São colocados c pontos e n− 1 separadores, de modo que os pontos representam as uni-
dades e a quantidade de pontos entre dois separadores o valor da variável correspondente,
antes do primeiro separador equivale a x1, entre o primeiro e o segundo a x2 e assim con-
secutivamente. Por exemplo, a equação diofantina x1+x2+x3 = 7 pode ser representada
por:

•• | • • • | ••

Nessa representação os valores de x1, x2 e x3 são 2, 3, e 2 respectivamente. Assim
o problema se reduz a calcular quantos anagramas existem para uma palavra com c pontos
e n − 1 separadores. Para calcular quantos anagramas uma palavra tem, se a palavra
não tiver letras repetidas, apenas gere todas as permutações das letras, ou seja, existem
(tamanho da palavra)! anagramas. Porém, quando exite repetição de letras, todos os
anagramas alterando apenas a posição daquelas letras repetidas são o mesmo anagrama,
logo é necessário, para cada letra que se repete, dividir a quantidade de anagramas total
pela quantidade de anagramas de palavras de tamanho igual a quantidade de vezes que a
letra se repete. Na aplicação, o tamanho da palavra vale C +N − 1 e existem duas letras
que se repetem: o • se repete C vezes e o | se repete N − 1 vezes, gerando a fórmula:

k =
(C +N − 1)!

C! · (N − 1)!
(5)



Para realizar a divisão em mod M é necessário calcular o inverso multiplicativo
do denominador mod M , ou seja (C! · (N − 1)!)−1 mod M . O algoritmo de Euclides
estendido fornece esse valor em O(log(M)). É preciso também dos valores dos fatoriais
de (C+N − 1), de C e de (N − 1). É possı́vel obtê-los de forma eficiente aplicando uma
programação dinâmica, conforme descrito no Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Algoritmo para obter os fatoriais
1 begin
2 factorial[0]← 1;
3 for i← 1 to (C +N − 1) do
4 factorial[i]← i · factorial[i− 1] mod M ;
5 end
6 end

Após a execução desse algoritmo, que tem complexidade O(C +N), temos para
qualquer i, tal que 0 ≤ i ≤ (C +N − 1), o valor de i! em factorial[i]. Agora podemos
obter o valor para k mod M realizando (C+N−1)! ·(C! ·(N−1)!)−1 mod M . Portanto
a complexidade para calcular o número possı́veis de solução calculando a quantidade de
anagramas tem complexidade O(C +N + log(M)).

3. Conclusão
Concluı́mos que o problema de determinar quantas soluções possı́veis para uma equação
diofantina, com valores não negativos para as variáveis e coeficientes unitários, possui
uma solução com complexidade de tempo O(C + N) e complexidade de espaço O(1),
pois não é necessário guardar em memória todos os fatoriais até C + N − 1, apenas os
três que serão utilizados na fórmula: C +N − 1, C e N − 1.
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Abstract. A survey, projected to the obtainment of information on the nature
of sexual harassment suffered by women, having as its case study the Federal
University of Ceará - Quixadá Campus. Aiming at the exposition of its surveys
as a conscientious measure, a questionnaire has been used as an instrument for
data collection, which it has been attended by girls, including students from all
the college’s courses, teachers and servers, totaling 47 participants. Indicati-
ons about the definition of sexual harassment, as well as quantitative dara on
such incidents were obtained on campus, for example, 61.7% of the participants
has been stated that they have had suffered sexual harassment on campus or in
places directly related to the college.

Resumo. Um survey, projetado para obtenção de informações a cerca de
assédio sexual sofrido por mulheres, possuindo como alvo a Universidade Fe-
deral do Ceará – Campus Quixadá, visando a exposição de seus levantamentos
como medida conscientizadora. Foi utilizado como instrumento de pesquisa
um questionário para coleta dos dados o qual participaram alunas de todos os
cursos do Campus, professoras e uma servidora, totalizando 47 participantes.
Houve indicação a respeito da definição de assédio sexual entre o grupo alvo,
bem como foram obtidos dados quantitativos sobre tais incidentes no campus, a
tı́tulo de exemplo, 61,7% das participantes afirmaram ter sofrido assédio sexual
no campus ou em locais diretamente relacionados.

1. Introdução

Embora hajam inúmeros atos, campanhas e leis criminais contra o assédio sexual, ele
ainda é presente na vida das mulheres. Segundo pesquisa da organização internacional
de combate à pobreza, ActionAid, 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em
público em suas cidades [Borges 2016]. O estudo foi realizado pelo instituto YouGov no
Brasil, Índia, Tailândia e Reino Unido, o qual ouviu 2.500 mulheres com idade acima
de 16 anos nas principais cidades desses quatro paı́ses. Em paralelo, uma pesquisa reali-
zada pelo Think Olga em agosto de 2013, 99% das 7.762 mulheres que responderam ao
questionário revelaram já terem sido assediadas [Olga 2013].

Não obstante a essa realidade, instituições de ensino superior no Brasil também
são cenários de certos tipos de assédio conforme é possı́vel identificar pelo questionário
realizado neste trabalho. Este survey [Freitas et al. 2000] é um estudo com alvo em uma



dessas instituições: a Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, com o objetivo de
agir como fundamento para conscientização por meio da exposição dos dados levantados.

Dessa forma, este trabalho visa externar aspectos referentes ao assédio sexual ver-
bal, fı́sico e virtual sofrido por mulheres. Possuindo como base uma amostra de estudan-
tes, professoras e servidoras da Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

2. Metodologia

A coleta de dados ocorreu mediante formulário gerado pela ferramenta Google Forms 1,
constituindo uma pesquisa de caráter descritivo. O formulário foi destinado exclusiva-
mente para mulheres vinculadas diretamente a Universidade Federal do Ceará, Campus
Quixadá, isto é, alunas, professoras e servidoras dispostas a participar do estudo. O ques-
tionário foi composto de 16 perguntas, sendo a primeira de concordância com a pesquisa,
havendo perguntas abertas e fechadas que visavam obter informações de vı́timas, agres-
sores e cenários de assédio sexual no campus e/ou locais relacionados. As perguntas,
excluso a de concordância com a pesquisa, foram:

1. Idade *
2. Você é: * Aluna; Professora ou Servidora
3. Curso: Ciência da Computação; Design Digital; Engenharia de Computação; En-

genharia de Software; Redes de Computadores ou Sistemas de Informação
4. Como você definiria assédio sexual?
5. Já foi vı́tima de assédio sexual no Campus ou em locais diretamente relacionados

a ele? * Sim ou Não
6. Se sim, quais os tipos de assédio sexual já sofreu? * Verbal, Fı́sico ou Virtual
7. Se sim e sentir-se a vontade, gostaria de contar como foi/foram o(s) assédio(s)?
8. Em caso de assédio verbal, quais os termos utilizados?
9. Em quais locais já foi alvo de assédio? * Sala de aula; Corredores do Campus;

Fila de ônibus; Fila do restaurante universitário; Fora do Campus ou Outro
10. Em caso de assédio, o(s) agressor(es) era/eram do sexo: * Masculino ou Feminino
11. Em caso de assédio, o(s) agressor(es) era/eram: * Aluno; Professor; Servidor ou

Outro
12. Em caso de assédio, o agressor estava: * Sozinho ou Acompanhado
13. Sabe o que fazer em caso de assédio sexual? * Sim ou Não
14. Se sim, por favor, descreva
15. No seu ponto de vista, que medidas deveriam ser tomadas no Campus para ajudar

a acabar ou ao menos diminuir os assédios sexuais?

3. Resultados
Obtendo 47 participações, número este considerável, visto a quantidade de mulheres no
Campus de 175 mulheres2, foi possı́vel traçar certas caracterı́sticas de agressores e vı́timas
de assédio sexual no campus. Assim como ter uma visão mais detalhada acerca de tais
incidentes como locais onde ocorrem com mais frequência, por exemplo. Dentre as par-
ticipantes: 93,6% eram alunas; 4,3% professoras e 2,1% servidoras[1], com faixa etária

1https://www.google.com/forms
2149 discentes, 13 docentes e 13 servidoras técnico-administrativas, segundo secretarias: acadêmica e

administrativa do campus.



de 17 a 45 anos[2]. Houve alunas de todos os cursos do Campus, com maioria do curso
Design Digital, 53,3% no total[3].

No estudo em questão foi rotulado assédio sexual como qualquer ato de cunho
sexual desrespeitoso, desagradavél, constrangedor de modo forçado seja verbal, fı́sica
ou virtualmente. O estudo revelou também dados alarmantes: 61,7% das entrevistadas
afirmaram ter sofrido assédio sexual no campus ou em locais diretamente relacionados
a ele. Das que afirmaram serem vı́timas 72,4% declaram ter sofrido assédios verbais,
48,3% fı́sicos e 55,2% virtuais[4]. Os abusos, segundo os relatos, ocorreram com realce
nos corredores do campus(43,8%), filas de ônibus(28,1%), salas de aula(21,9%), filas
do restaurante universitário(21,9%), além disto 75% afirmaram já sofrer abuso fora do
campus[5]. Contudo 53,2% afirmaram não saber o que fazer em caso de assédio sexual.

Pode-se constatar sobre os agressores o grande volume de individuos de sexo
masculino (93,9%). Dentre agressores de sexo masculino e feminino, segmentam-se
84,4% das vezes alunos, 12,5% professores e 12,5% servidores[6], estando em 59,4%
das ocorrências os agressores acompanhados.

Entre as sugestões de medidas que deveriam ser tomadas no Campus para ajudar
a acabar ou ao menos diminuir os assédios sexuais foi enfatizado a conscientização, seja
por debates abertos, palestras, intervenções artı́ticas, dentre outros modos, objetivando a
educação dos grupos de maior número de agressores, tais como os de sexo masculino e de
carater discente. Este trabalho é uma forma de discutimos sobre isso dentro do Campus
e assim tentar combater tais atitudes. Maiores detalhes sobre os resultados são expostos
nas figuras abaixo.

Figura 1. Gráfico de tipo da vı́tima diante da instituição estudada

Figura 2. Gráfico de idade das participantes



Figura 3. Gráfico de distribuição das alunas entre cursos

Figura 4. Gráfico de distribuição de tipos de assédio sexual sofridos

Figura 5. Gráfico de ocorrência de assédios em locais no campus em direta-
mente ligados ao mesmo

Figura 6. Gráfico de tipo do agressor diante da instituição estudada

4. Conclusões
Dado o exposto, é nı́tido que atos abusivos de teor sexual ainda são realidade em meio ao
ensino superior, não limitados por idade, locais fechados ou público. Com isso, aliado a



falta de conduta das vı́timas e a necessidade de esclarecimento sobre o tema é nescessário
o fomento, incentivo e manutenção de metodos educativos em prol de: conscientizar
agressores para cessar abusos; auxı́liar vı́timas na recuperação psicologica e preparar gru-
pos vulneraveis a tais ataques para que possam lidar com tais situações de modo seguro,
firme e coerente.

5. Trabalhos relacionados
Aparentados os trabalhos: The Factorial Survey: An Approach to Defining Sexual Ha-
rassment on Campus [Reilly et al. 1982] e Defining Sexual Harassment on Campus: A
Replication and Extension [Weber-Burdin and Rossi 1982].

5.1. Reilly

Foi utilizada uma pesquisa fatorial para avaliar percepções de assédio sexual no contexto
de relações docentes-alunas em um ambiente universitário. Os resultados de uma pesquisa
de estudantes de graduação e professores da Universidade da Califórnia.

5.2. Weber-Burdin and Rossi

Uma pesquisa fatorial, projetada para paralelar o estudo realizado na Universidade da
Califórnia [Reilly et al. 1982], foi utilizada para avaliar os julgamentos da natureza do
assédio sexual entre estudantes de graduação da Universidade de Massachusetts.
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Abstract. The increased need for data transmission implies the existence of very
large data centers. In this scenario the topology of the links often resemble a
fat-tree. However, in this type of topology there may be several paths between
any two pairs of end devices and the choice of paths can greatly interfere with
time and cost to meet all demands. Using linear programming and probabilistic
rounding, a way to select paths will be presented.

Resumo. O aumento da necessidade de transmissão de dados implica na
existência de data centers muito grandes. Nesse cenário a topologia dos enlaces
frequentemente se assemelharem a uma fat-tree. Porém nesse tipo de topologia
pode existir diversos caminhos entre quaisquer dois pares de dispositivos finais
e a escolha dos caminhos pode interferir de maneira considerável no tempo e
custo para atender à todas as demandas. Utilizando programação linear e ar-
redondamentos probabilı́sticos, será apresentado uma maneira de selecionar os
caminhos.

1. Introdução
Com uma taxa e escala imprevisı́veis apenas alguns anos atrás, grandes organizações
estão construindo grandes centros de dados que suportam dezenas de milhares de
máquinas; outros estão movendo sua computação, armazenamento e operações para pro-
vedores de hospedagem em computação em nuvem. Muitas aplicações - desde hospe-
dagem de aplicativos de commodities até computação cientı́fica para pesquisa na Web
e MapReduce - requerem largura de banda intragrupo substancial. À medida que os
centros de dados e suas aplicações continuam a escala, dimensionar a capacidade de te-
cido da rede para uma possı́vel comunicação de todas as mı́dias apresenta um desafio
particular[Al-Fares et al. 2010].

Existem hoje algumas técnicas de escolha de caminhos entre dispositivos finais
para transmissão de dados, por exemplo a rede definida por software. Software Defined
Networking é uma arquitetura emergente dinâmica, gerenciável, econômica e adaptável,
tornando-a ideal para a alta largura de banda, a natureza dinâmica das aplicações atuais.
Essa arquitetura desacopla as funções de controle e reencaminhamento de rede permitindo
que o controle de rede se torne diretamente programável e a infraestrutura subjacente seja
abstraı́da para aplicativos e serviços de rede [ONF 2017].

2. Topologia da Rede
Um conjunto de computadores interligados entre si caracteriza uma rede. A topologia
descreve a estrutura que permite a conexão entre as máquinas. Geralmente, quando existe



a necessidade de representar matematicamente a topologia de uma rede são utilizados
grafos.

2.1. Grafos

Grafo é uma estrutura matemática definido por um par ordenado (V,E), onde V é um
conjunto de vértice, que nesse caso representam as máquinas da rede, e E é um conjunto
de arestas, que são trincas (u, v, w), que representam as conexões entre os nós da rede e
significa que existe entre a máquina u e a máquina v uma ligação com largura de banda
w.

2.2. Fat-Trees

Em uma estrutura de dados de árvore, cada ramo tem a mesma espessura, independente-
mente do seu lugar na hierarquia - eles são todos ”magros”(magro neste contexto, significa
baixa largura de banda). Em uma fat-tree, os ramos mais próximos do topo da hierarquia
são ”mais gordurosos”(mais grossos) do que os ramos mais abaixo na hierarquia. Em
uma rede de telecomunicações, os ramos são links de dados; A espessura variável (lar-
gura de banda) dos links de dados permite um uso mais eficiente e especı́fico da tecnologia
[Wikipedia 2017]. O grafo da Figura 1 mostra um exemplo de uma fat-tree com disposi-
tivos finais no último nı́vel da árvore. Note que entre um par de máquinas podem existir
diversos caminhos.

Figura 1. Exemplo de fat-tree [Bezerra 2017]

3. Demanda de Fluxo

A necessidade de uma informação ser transferida de uma máquina a outra é chamada
de demanda de fluxo. Como podem existir vários caminhos possı́veis entre esses nós,
existem várias escolhas por onde transmitir a demanda. Porém os enlaces entre nós pos-
sui uma capacidade limitada de transmissão e ultrapassar essa capacidade traz um custo
adicional para a rede, logo é essencial saber escolher o caminho a ser utilizado por cada
demanda, de maneira que não sobrecarregue, ou sobrecarregue o mı́nimo possı́vel, cada
ligação.



4. Modelagem do Problema
As equações 1 a 4 fornecem uma formulação para o problema que pode ser resolvido
utilizando programação linear. A variável y é o valor esperado do maior excesso da
largura de banda dos enlaces. O E é o conjunto de todas os enlaces e D o das demandas.
Cada variável de decisão xd,p indica a probabilidade de a demanda d ser transmitida pelo
caminho p. Denotamos de P(e) o conjunto de caminhos que passam pela ligação e, P(d)
o conjunto dos caminhos que atendem a demanda d e D(p) o conjunto de demandas que
são atendidas pelo caminho p. Os vetores B[d] e C[e] indicam respectivamente a largura
de banda que a demanda d requer e a capacidade da ligação e. Para modelar o problema
utilizaremos as seguintes restrições:

min y (1)

∑
p∈P(e)

∑
d∈D(p)

(B[d] · xd,p)− C[e] ≤ y,∀e ∈ E (2)

∑
p∈P(d)

xd,p = 1,∀d ∈ D (3)

xd,p ≥ 0,∀d ∈ D, p ∈ P(d) (4)

A Equação 1 minimiza o custo do maior excesso, ou maximiza a menor folga, da
largura de banda de todas os enlaces. A Equação 4 assegura que todas as probabilidades
sejam não negativas. A Equação 3 garante que para todas as demandas d a soma das
probabilidades de ser alocada para cada caminho seja igual a um. A Equação 2 faz que y
assuma o maior valor esperado de excesso entre todas os enlaces.

5. Escolha dos caminhos
Após obter os resultados do modelo de programação linear descrito, temos nas variáveis
xd,p a probabilidade das demandas serem alocadas nos caminhos indicados pela variável
que minimiza o valor esperado para o maior excesso de largura de banda entre todas os
enlaces. Com posse dessa informação devem ser realizados experimentos, onde para cada
demanda d será sorteado o caminho que a atenderá. Cada caminho p tem xd,p chance
de ser sorteado. Finalizando os experimentos será escolhido o que teve menor excesso
e a partir dele serão feitas buscas por resultados ótimos próximos ao encontrado. A
minimização do valor esperado resulta em um custo reduzido, possı́velmente próximo
ao melhor possı́vel.

6. Conclusão
Após a execução, como o modelo utilizado tende a diminuir o valor esperado para o custo,
o software estará hábil a selecionar os caminhos para cada demanda de maneira que, entre
todas os , o maior excesso seja o mı́nimo, ou a menor folga seja o máximo em caso que
não haja excesso. A estratégia de redução de custos na função bijetiva acarreta em uma
solução ótima local possivelmente próxima a solução ótima global.
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Abstract. Electronic games are nowadays, an industry that moves 1.5 billion
per year. A group of UFC students, along with an UECE physics professor, have
teamed up to create a game for physics measurement. The game should address
the concept of particle physics. Given that Newtonian physics is still applied
today in schools, the game seeks to teach concepts in a ludic way through the
mechanics and action and adventure in the game.

Resumo. Os jogos eletrônicos são hoje em dia uma indústria que movimentam
1,5 bilhão por ano. Um grupo de alunos da UFC, junto com o vice-diretor
da UECE, se juntaram para criar um jogo, para um mestrando de fı́sica. O
jogo deve abordar o conceito de fisica das particulas. Tendo em vista que a
fisica newtoniana ainda é aplicada hoje nas escolas, o jogo busca ensinar de
uma forma ludica esses conceitos através da mecânica e da ação e aventura
existentes no jogo.

1. Introdução
Os jogos eletrônicos são hoje em dia uma indústria que movimentam 1,5 bilhão por ano.
Com o advento da internet e da facilidade de adquirir certos produtos, os jogos passaram
a fazer parte do dia a dia das pessoas do mundo, independente de idade.

Segundo MCGONIGAL, jogos são sistemas que possuem regras definidas. E den-
tro dessas regras, o usuário vai ter que realizar algumas ações para conseguir o que o jogo
pede. As mecânicas do jogo, por sua vez, é algo mais abstrato, que não está tão explı́cito
quanto às regras, como um pulo duplo que o personagem precisa realizar em certo mo-
mento, ou como quando o jogador tem que aprender uma sequência de comandos para
realizar algo.

Tendo em vista esse cenário, os game designers trabalham para criar jogos onde a
mecânica faça com que o jogador se sinta imerso no mundo em que ele criou, sempre bus-
cando se diferenciar dos demais jogos, através da história, ou de novas mecânicas. Tudo
isso cria o game feel do jogo, o sentimento de que aquele mundo, aquele personagem, está
ligado a você de alguma forma, assim, tornando o aprendizado sobre o jogo mais fácil.

Um grupo de alunos da UFC, junto com um professor de fı́sica da UECE se jun-
taram para criar um jogo para ensinar fı́sica de partı́culas como parte de um trabalho do
programa de mestrado em fı́sica da instituição. O intuito do jogo era ensinar fı́sica das
partı́culas para alunos de ensino médio. Sugiram várias ideias de como poderia acontecer



o ensino através de jogos, ficou decidido que, o ensino iria ser parte da mecânica do jogo.
Um metroidvania 2D, onde o personagem tem a capacidade de coletar partı́culas através
de seu campo magnético.

O artigo é organizado em cinco sessões. Na primeira se fala dos jogos e sua
capacidade para o ensino. Na segunda, sobre o que são as mecânicas dos jogos em geral.
Na terceira, o projeto caçador de partı́culas, as mecânicas especı́ficas do jogo, assim como
a fı́sica utilizada nele, para o ensino, na quarta uma sessão de trabalhos futuros, e na
quinta, a conclusão.

2. Jogos e ensino
Os jogos eletrônicos são ferramentas criadas a partir de um conceito. Uma ideia cri-
ado por um game designer, transformada em algo que tenta passar uma sensação. Tais
sensações vão descrever quanto o jogador vai se interessar pelo jogo proposto. Tendo em
vista essa capacidade de envolver as pessoas através de narrativas e mecânicas, os jogos
digitais passaram a ser utilizados como ferramenta de ensino, capazes de desenvolver ha-
bilidades como: concentração, memória, atenção e raciocı́nio lógico, dentre outras. Na
concepção de Gros (1998), o uso do videogame ajuda no desenvolvimento das capaci-
dades de retenção de informações e o estı́mulo à criatividade.

Kishimoto (1998) afirma que o jogo possui duas funções na educação: a função
lúdica, uma vez que propicia diversão, e a função educativa, já que leva o aluno a ampliar
seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. Esses conhecimentos adquiri-
dos advém de diversas áreas do conhecimento, como história, matemática, linguı́stica,
entre outras.

O jogo satisfaz uma necessidade das pessoas, transformando esse conhecimento
adquirido em necessidades recreativas, ou seja, através do jogo as pessoas conseguem
imergir em certos conteúdos de maneira mais fácil, tendo em vista que aquele desafio lhe
proporciona prazer, e a sua resolução, satisfação.

3. Mecânicas
As mecânicas de um jogo são o seu núcleo, elas definem as interações e relações do
jogador com o jogo. São os aspectos que permanecem, mesmo que todos os elementos do
jogo sejam removidos. As mecânicas são criadas para satisfazer as ações necessárias que
o jogador precisa realizar, segundo o contexto do jogo. Em relação ao ensino, a mecânica
também pode se adaptar para gerar valor ao conteúdo que é abordado.

Não existe uma fórmula para a criação de mecânicas de jogos, é um processo que
se modifica segundo o contexto do jogo trabalhado.

Existem certos jogos voltados ao ensino, que para conseguir realizar melhor a sua
meta, adaptam o conteúdo as mecânicas do jogo, como Surgery Simulator e Miegakure.
As mecânicas são coisas realmente importantes, mas para que o jogo se torne mais cati-
vante, o game designer deve conseguir fazer com que o jogador se sinta satisfeito ao
realizar suas ações, e essas ações são realizadas através da mecânica pré-definida do jogo.

4. O CAÇADOR DE PARTÍCULAS
O Caçador de Partı́culas é um jogo no estilo plataforma, de ação e aventura. Com alguns
conceitos do estilo metroidvania, como mapa, e certos puzzle (quebra-cabeças) como, por



exemplo, portas só serão acessadas após o personagem adquirir um certo item, ou uma
certa arma. O jogador controla Alvinn, um garoto que possui as habilidade de ver e coletar
partı́culas, através de um campo magnético emitido por ele. O jogador pode mover seu
Alvinn para frente, e para trás, sempre podendo voltar para aos nı́veis anteriores, a não
ser que o jogo restrinja isso. Alvinn conta com um arsenal de armas, itens de defesa e
de mobilidade. Cada arma tem sua peculiaridade e forma de recarregar, assim como suas
defesas e itens de mobilidade.

4.1. Caçador de partı́culas, aplicação da fı́sica as mecânicas para o ensino

O público alvo é composto de alunos do ensino fundamental e médio, além de gamers
core. A ideia é, preencher uma lacuna em termos de temas atuais em fı́sica na escola
fundamental e média. Atualmente o currı́culo básico é de fı́sica de 500 anos atrás (A
mecânica Newtoniana) e de 100 anos, do eletromagnetismo.

Figure 1.

4.2. Mecânica do Caçador de Partı́culas

O personagem pode realizar ações básicas como pular, dar dash, e ativar seu campo
magnético, e ações que exigem certos equipamentos, como a de atirar, que exige sua
pistola de energia, e a de voar, que exige o jetpack.

Existem 3 cenários no jogo, e cada cenário tem de 1 a 18 salas. Cada um desses
cenários tem uma identidade visual diferente, mas basicamente, os desafios são os mes-
mos, como: puzzles, inimigos e as partı́culas que caem constantemente durante todo o
jogo. Um jogo que busca com que o personagem esteja em constante movimento, es-
quivando dos ataques inimigos através das plataformas e itens alocados nas salas.

No decorrer de todo o jogo, partı́culas ficam caindo durante todo o trajeto. Essas
partı́culas em sua maioria causam dano, e outras possuem caracterı́sticas peculiares. Ex-
istem também as partı́culas invisı́veis, que podem ser vistas com a utilização de um item
adquirido pro Alvinn. Quase todos os equipamentos adquiridos durante o jogo, usam a
energia coletada pelas partı́culas para funcionar. Alvinn, pode absorver a energia dessas
partı́culas, apenas com o contato direto. Mas sem o seu campo magnético ativado, levará
dano. Existe um limite de energia que pode ser absorvida. Caso o personagem exceda
esse limite, ele começa a levar dano, chegando a um estado denominado de sobrecarga.
Os itens são afetados pela quantidade de energia que o personagem tem.



4.3. Conceitos da fı́sica utilizados no jogo e aplicação nas mecânicas

O jogo busca ensinar/mostrar diversos conceitos relacionado à fı́sica, como: raios 
cósmicos, campo magnético da terra, campo magnético do personagem, modelo padrão 
das partı́culas, aceleradores de partı́culas, detectores de partı́culas, a energia das 
partı́culas, a carga das partı́culas, as partı́culas em si, como o zevatron, o fóton, muon, 
kaon, pion e o decaimento dessas partı́culas. Também se mostra sobre as leis de 
conservaç ão nos decaimentos, chuveiro eletromagnético, hadrônico e muônico. Esses 
conteúdos são aplicados no jogo como forma de conhecimento complementar, geralmente 
mostrados em alguma sala, com uma pequena cutscene, até mesmo como forma de rec- 
ompensa por conhecimento adquirido.

  Segundo o Particle Data Group do Lawrence Berkeley National Laboratory, o de- 
caimento de partı́culas é um processo espontâneo de uma partı́cula subatômica instável 
transformada em múltiplas outras partı́culas. As partı́culas criadas neste processo (o es- 
tado final) devem ser cada vez menos maciças do que a original, embora a massa invari- 
ante total do sistema deve ser conservada. Uma partı́cula é instável se houver pelo menos 
um estado final permitido em que pode se decompor. As partı́culas instáveis muitas vezes
têm múltiplas formas de decair, cada uma com sua própria probabilidade associada. Os
declı́nios são mediados por uma ou várias forças fundamentais. As partı́culas no estado
final podem elas próprias ser instáveis e sujeitas a um decaimento adicional.

Alguns conteúdos em especı́fico foram mais trabalhados que outros, a carga, en-
ergia, decaimento das partı́culas e o campo magnético do personagem. Esse conteúdo foi
aplicado diretamente às regras e mecânicas do jogo em si.

Para as partı́culas, foi criado um algoritmo para simular como acontece o decai-
mento dessas partı́culas, assim como energias fictı́cias para cada partı́cula, e suas cargas,
positivas e negativas. As partı́culas de cauda vermelha são positivas e as de cauda azul,
as negativas. Também tem outro aspecto ligado as partı́culas, o seu decaimento, que foi
também implementado, baseado no conceito real de decaimento das partı́culas, inclusive
a sua chance de decaimento:

Figure 2.

Para o campo magnético do personagem, no jogo, foi desenvolvido um algoritmo
onde o efeito visual é o de separar partı́culas de anti-partı́culas, cargas positivas de pos-
itivas. Como o campo magnético, as cargas e velocidades são constantes e, devido à



disposição angular dos vetores em cena, as trajetórias são circulares. É possı́vel também,
a partir dos raios das trajetórias, medir as massas das partı́culas.

Figure 3.

5. Conclusão
O intuito do jogo é ensinar fı́sica das partı́culas e como essas partı́culas são geradas e in-
teragem com o mundo, trazer uma reflexão maior para a sala de aula, onde o professor vai
poder mostrar de forma lúdica, os aspectos da fı́sica trabalhados no jogo. Mas tudo isso
não vai ser possı́vel de se ensinar, se não houver um estudo aprofundado sobre o game
feel do jogo. Não é comum adaptar o ensino as mecânicas de um jogo, o que represen-
tou um grande desafio para os desenvolvedores. O projeto ainda está em andamento, e 
tem sua previsão de lançamento para março de 2018. Não foram realizados testes com 
usuários ainda, mas esse trabalho faz parte dos próximos passos da pesquisa para analisar 
o comportamento do jogador perante a narrativa e a imersão do jogo. Contamos com um 
doutor em fı́sica na equipe, que acompanha de perto a implementaç ão desses conceitos 
ao jogo, para tentar se aproximar ao máximo da realidade. A inserç ão desses conte údos 
como mecânica básica do jogo busca diferenciar a experiência do usuário com o jogo, 
tornando o ensino parte da sensaç ão do jogo, buscando ensinar e salientar esse conteúdo,
que é de importância básica para o ser humano.

6. Trabalhos futuros
Como possı́veis trabalhos futuros, deve se desenvolver uma versão com todas as 
mecânicas básicas funcionando de forma balanceada, para então, começar a realizar os 
estudos com os potênciais usuários. Também o desenvolvimento de novos efeitos visuais
para as partı́culas.
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Abstract. In this work, we will expose the definition of epistemic logic, or
simply "logic of knowledge", which studies and ratiocines knowledge. We
propose the inclusion of the teaching of epistemic logic in the syllabus of
the courses of logic in computation. We suggest the use of logical puzzles
to facilitate and motivate learning and talk about an application in artificial
intelligence.
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Resumo. Nesse trabalho, vamos expor a definição de lógica epistêmica, a qual
estuda e raciocina sobre conhecimento. Propomos a inclusão do ensino de
lógica epistêmica na ementa dos cursos de lógica em computação. Sugerimos o
uso de enigmas lógicos para facilitar e motivar o aprendizado e falamos sobre
uma aplicação em inteligência artificial.

Palavras-chave: Lógica Epistêmica. Planejamento. Inteligência Artifi-
cial. Representação do Conhecimento.

1. Introdução
O objetivo deste trabalho é propor a inclusão do ensino de lógica epistêmica na ementa
dos cursos de lógica em computação. Para isso, apresentaremos brevemente a lógica
epistêmica e escolheremos exemplos chave e aplicações para motivar o estudo do tema,
bem como facilitar o aprendizado dos fundamentos do raciocínio sobre conhecimento e
agentes.

A Inteligência Artificial é o ramo da Ciência da Computação dedicado ao desen-
volvimento de programas que permitem que os computadores exibam comportamentos
que podem ser caracterizados como inteligentes [Thomason 2002]. Um sistema de inte-
ligência artificial é capaz não somente de armazenar e manipular dados, mas também de
adquirir, representar e manipular o conhecimento. Esta atividade contém a capacidade de
deduzir ou inferir novos conhecimentos a partir de percepções existentes e utilizar táticas
de representação e manipulação para resolver problemas complexos que são frequente-
mente não quantitativos por natureza [CÂMARA 2001].

A Lógica é utilizada na computação como formalismo base para a dedução e re-
presentação do conhecimento. A lógica epistêmica, em particular, se ocupa da formali-
zação da própria noção de conhecimento a fim de fornecer um modelo para o raciocínio



envolvendo proposições a cerca do que se sabe. O estudo sistemático de lógica epistêmica
começou em torno dos anos 50 com o trabalho de diversos filósofos e lógicos, tais como
Rudolf Carnap, Jerzy Los, Arthur Prior, Nicholas Rescher, G.H. von Wright e outros
[Hendricks and Symons 2015], que perceberam a necessidade de estar consciente sobre o
conhecimento e o pensamento comum e poder raciocinar sobre eles.

2. Definição de Lógica Epistêmica
A lógica epistêmica refere-se à ideia de que os agentes de um grupo consideram não
apenas as informações do mundo, mas também o conhecimento de outros agentes do
mesmo grupo. O operador principal dessa lógica, na maioria das vezes escrito com o
símbolo K, referente à palavra knowledge, pode ser interpretado como: “sabe-se que”.
Para representar o conhecimento de mais de um agente, usualmente são associados sub-
índices ao operador (K1,K2,K3,K4, etc.) para indicar qual é o indivíduo a que se faz
referência. De tal forma que Kaϕ significa "o indivíduo a sabe que ϕ".

A axiomatização da noção de conhecimento na lógica epistêmica clássica está
fortemente baseada em dois princípios normalmente considerados válidos a respeito do
conhecimento: a introspecção positiva, que indica o fato de que o agente sabe que ele
sabe algo, expresso como Kiϕ → KiKiϕ, e a introspecção negativa que indica que o
agente sabe que ele não sabe algo, ¬Kiϕ → Ki¬Kiϕ

3. Enigmas Lógicos
Uma das maneiras mais didáticas de ensinar lógica é através de enigmas lógicos. Exis-
tem diversos enigmas interessantes que podem ser formalizados através de lógica epis-
têmica como, por exemplo, cartas russas [Van Ditmarsch 2003], crianças enlameadas
[Huth and Ryan 2004], cem prisioneiros e uma lâmpada [Dehaye et al. 2003]. Propomos
aqui o seguinte enigma para uma primeira exposição do estudantes ao uso de lógica epis-
têmica para raciocinar sobre conhecimento e agentes.

Exemplo 1 O enigma dos homens sábios [Huth and Ryan 2004]: Existia um reino no
qual haviam três homens sábios, o que significa que são inteligentes e sinceros. O rei
apresenta cinco chapéus, três vermelhos e dois brancos, e põe um chapéu em cada sábio
de tal modo que eles não conseguem ver a cor do seu próprio chapéu. O rei pergunta
se eles sabem a cor do chapéu na própria cabeça. O primeiro sábio diz que não sabe.
O segundo diz, também, que não sabe. O terceiro sábio, no entanto, sabe a cor do seu
chapéu. Por que isso é possível? De que cor tem o chapéu do terceiro homem?

Para responder a estas perguntas, vamos enumerar as sete possibilidades que exis-
tem, elas são: VVV, VVB, VBV, VBB, BVV, BVB e BBV, onde, por exemplo, VVB
refere-se à situação que o primeiro homem está com chapéu vermelho, o segundo tem
chapéu vermelho e o terceiro homem tem chapéu branco. A oitava possibilidade, BBB, é
descartada, pois há apenas dois chapéus brancos.

Pensando nessas possibilidades vejamos do ponto de vista do segundo e terceiro
homens. Quando eles escutam o primeiro sábio afirmando que não sabe, logo eles podem
descartar a possibilidade de a verdadeira situação ser VBB, pois se fosse essa situação o
primeiro homem saberia qual chapéu está vestindo, já que existem apenas dois chapéus
brancos, e, portanto, teria concluído que seu chapéu deve ser vermelho. Entende-se que o
segundo e o terceiro homem devem ser inteligentes para executar esse raciocínio.



Agora, quando o terceiro sábio ouve o segundo falar, ele pode descartar a possibi-
lidade da situação ser BVB, caso contrário o segundo homem teria dito que sabia que seu
chapéu era vermelho. Além disso, o terceiro homem também pode descartar a situação
VVB quando ele ouve a resposta do segundo, pois se o segundo sábio tivesse visto que
o primeiro estava usando vermelho e o terceiro branco, ele teria sabido que deveria ser
VBB ou VVB. Mas ele teria sabido a partir da resposta do primeiro homem que não po-
deria ser VBB, então ele teria concluído que era VVB e que ele estava usando um chapéu
vermelho; como ele não foi capaz de tirar essa conclusão, a situação não pode ser VVB.

Tendo descartados todas essas possibilidades, sobraram apenas VVV, VBV, BVV
e BBV. Em tudo isso, o terceiro sábio está vestindo um chapéu vermelho, então ele conclui
que ele deve estar usando um chapéu vermelho.

No exemplo, nota-se que os sábios aprendem muito com o que os outros falam,
salientando o quanto é vantajoso estar ciente do conhecimento comum e individual e
poder raciocinar sobre ele. Além disso, com o exemplo, pode-se perceber que é didático
ensinar lógica epistêmica através de enigmas, que podem ser facilmente adaptados para
exemplos mais práticos.

4. Aplicação de Lógica Epistêmica: Planejamento em Inteligência Artificial

Uma das aplicações de lógica epistêmica é em planejamento em inteligência artificial,
um método para determinar e organizar ações de agentes, a fim de alcançar metas. A
questão de se um agente é capaz de antecipar e realizar um plano pode ser dividida em
duas partes. Primeiro, se o agente é fisicamente capaz de realizar o plano; Em segundo
lugar, se o agente sabe o suficiente para executar o plano.

Um plano como ganhar na Loteria apostando nos números vencedores, não é útil,
apesar das ações físicas serem possíveis para um agente, mas não há como descobrir a
tempo quais são os números [Davis and Morgenstern 1983]. Um agente pode, inicial-
mente, não possuir conhecimento necessário para concluir seu objetivo, mas ele pode
saber métodos de como adquirir essa informação. Dessa forma, ele pode planejar adqui-
rir as informações necessárias e depois usa-las em outras etapas de planejamento. Essas
informações podem ser modeladas e deduzidas usando lógica epistêmica.

Podemos utilizar lógica epistêmica como uma forma de raciocinar sobre viabili-
dade epistêmica de um plano, que depende tanto do conhecimento que o agente tem no
início da execução quanto do conhecimento adquirido durante a execução. Por exemplo,
suponha que Lucas queira ler o livro Grande Sertão: Veredas, o qual possui um exemplar
em sua residência, mas não sabe onde se localiza. Logo, ele não é capaz de realizar direta-
mente a ação "ler o livro Grande Sertão: Veredas", mas é capaz de executar a sequência de
ações: procurar livro Grande Sertão: Veredas, ler o livro Grande Sertão: Veredas. Para
saber se é possível concluir que um agente sabe o necessário para alcançar o objetivo,
devemos ser capazes de definir o que o agente sabe no início do plano e como o estado do
mundo e o conhecimento do agente irá mudar de acordo com resultado da execução desse
plano [Davis and Morgenstern 1983].

Essas atividades podem ser modeladas utilizando a lógica epistêmica para repre-
sentar de maneira formal o conhecimento do agente naquele estado e com isso inferir o
que agente irá mudar no mundo com a realização do plano, além de poder deduzir o que



o agente irá saber com as novas informações adquiridas. Existem pesquisas que colabo-
ram em ambos os temas, lógica epistêmica e planejamento, como : [Herzig et al. 2003],
[Aucher and Bolander 2013], [Muise et al. 2015].

5. Conclusão
Nesse trabalho, mostramos que através de enigmas e exemplos é possível ensinar lógica
epistêmica, tornando-se viável seu aprendizado pelos estudantes. Mostramos ainda que a
lógica epistêmica pode ser uma ferramenta para a representação e raciocínio para a área
de planejamento em inteligência artificial. Dessa forma, a inclusão do ensino de lógica
epistêmica na ementa dos cursos de lógica em computação daria aos acadêmicos uma
ótima ferramenta para desenvolvimento do raciocínio sobre conhecimento.
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Abstract.The teaching of programming languages is one of the obstacles that the area of              
computing still faces today, being a reason for the high rate of student dropout in the area.                 
The present article shows the “Projeto UFC nas Escolas”, which aims to minimize part of               
this dropout rate in computer courses, bringing the methodology used so that lay people who               
seek to join in this way avoid future frustration and a lock of course. Thus making, the                 
students who participate in this project fully qualified to obtain permanence and a superior              
success when  entering the  desired  course. 
 
Resumo. O ensino de linguagens de programação é um dos obstáculos que a área da              
computação enfrenta ainda hoje, sendo assim motivo para a grande taxa de evasão de alunos               
na área. O presente artigo mostra o Projeto UFC nas Escolas, que visa minimizar parte desta                
taxa de desistências em cursos de computação, trazendo a metodologia utilizada de forma             
que pessoas leigas que almejam ingressar neste meio evitem uma futura frustração e um              
trancamento de curso. Tornando assim, os alunos que participarem deste projeto totalmente            
capacitados para  obter permanência  e êxito  superior ao adentrar no curso  desejado. 
 
1.  Introdução 

A programação e as suas linguagens evoluíram bastante nos últimos anos. Com uma             
extensa e diversificada gama de possibilidades de elaboração para novas tecnologias, a prática             
e o ensino dessas linguagens torna-se de suma importância para a sociedade, pois seu uso               
ultrapassa as salas de aula e invade o mercado de trabalho e os meios de comunicação. Há                 
uma crescente procura nos cursos superiores na área da Tecnologia da Informação(TI),            
contudo o índice da taxa de evasão e reprovação destes cursos é progressivo (SEMESP,              
2016).  

No entanto, o ensino público brasileiro sofre de uma carência de incentivos             
governamentais. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica          
Aplicada (IPEA), feita pelo economista Waldery Rodrigues Júnior, que é uma das grandes             
referências na área de pesquisas econômicas, foi constatado que apenas 3% da renda brasileira              
é repassada para a educação .Os alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas              
não possuem contato nenhum com a programação dentro de sala de aula, alguns desses              
estudantes entram em cursos de graduação na área de TI sem saber se esta área é a que                  
realmente se encaixa em seu perfil, acabam não se encontrando no curso e evadem-se. É bem                
mais provável o prosseguimento do aluno no curso escolhido quando o âmbito de             



aprendizagem é mais acolhedor, harmônico e os estudantes conseguem usufruir dos           
conhecimentos adquiridos. Essa é a linha teórica adotada pelo psicólogo David           
Ausubel(1980), que tinha como base o estudo da psicologia educacional e do ensino             
significativo.  

O Projeto UFC nas Escolas é um programa de extensão da Universidade Federal do              
Ceará – Campus Quixadá, que visa dar o suporte necessário para os estudantes que querem               
ingressar em um curso de graduação em TI. O projeto aqui apresentado vem como ferramenta               
de auxílio para os jovens que desejam ter uma experiência com a prática da programação para                
uso didático ou comercial desta e de outro modo aos que aspiram ingressar nessa área no nível                 
superior. O projeto assumiu em 2017 a responsabilidade de recepção das escolas secundaristas             
no campus. Fazemos uma circuito gamificado apresentando-os o campus, explicando sobre os            
cursos de graduação que a universidade oferece, auxílios para a permanência do aluno no              
âmbito acadêmico e os  diversos benefícios ofertados pela  UFC. 

 
2. Metodologia 

A metodologia de ação do projeto é composta das seguintes fases: divulgação,            
análise da estrutura dos laboratórios das escolas, planejamento do conteúdo programático, que            
se divide em  prático  e  lúdico, acompanhamento  dos alunos  e visita das escolas ao  campus. 

 
2.1 Divulgação 

O trabalho de divulgação do projeto nas escolas é feito através de visitas às escolas,               
como no caso do evento UFC DAY, que reuniu cerca de 115 alunos do campus da UFC                 
Quixadá para que estes visitassem suas escolas de origem para compartilhar suas experiências             
dentro da faculdade e apresentassem os cursos de graduação que o campus oferece. Dentre as               
33 cidades de 65 colégios que este evento alcançou, todas as escolas de Quixadá foram               
visitadas e tiveram o curso de programação apresentado para os seus alunos. A divulgação              
também é feita a partir da visita de escolas no campus. A seguir se apresenta um mapeamento                 
das cidades  que participaram  do UFC DAY, no ano  de 2017. 



 
Fonte: Mapa do UFC Day - 2017 

www.quixada.ufc.br 
 
2.2 Análise  das Escolas 

Com a participação de alunos bolsistas e voluntários, é realizado o levantamento de             
dados de diversas escolas nas regiões que os bolsistas têm interesse de trabalhar. Algumas              
dessas escolas são visitadas na própria região de Quixadá e distritos, outras nas cidades dos               
bolsistas que  efetuam as ações  nas épocas de férias  e fins de  semana. 
Através das visitas são obtidas informações sobre a disponibilidade do colégio a qual será              
ofertada a proposta do curso de programação. As visitas são agendadas visitas com os              
diretores, coordenadores ou professores do laboratório de informática. Algumas vezes, duas           
ou três  visitas são necessárias  até  que se consiga conversar  com  a direção do colégio. 
Uma palestra de apresentação do projeto é agendada com os alunos para verificar o nível de                
interesse dos alunos nos cursos ofertados. É realizada uma análise da estrutura do seu              
laboratório de informática. Caso este não esteja em condições de uso e haja interesse dos               
alunos, o método de ensino é adaptado, tratando o ensino das linguagens de programação de               
uma forma mais lúdica, forma esta que será descrita posteriormente neste artigo. Ao término              
deste levantamento é  acertado  com  a escola  os dias  letivos e a  alocação das turmas. 
 
2.3 Conteúdo  Programático Prático 
 Com o laboratório de informática em condições de sediar as aulas, inicia-se o curso de               
programação em sua forma prática. A primeira fase é uma abordagem lúdica, com dinâmicas              
de “quebra-gelo”, mas que servem como uma introdução à lógica computacional. Para as             
atividades práticas nos computadores, são escolhidos problemas lógicos contextualizados. Os          
alunos têm uma aula sobre algoritmos para que estejam aptos a criar os seus programas. É                
usada a IDE GEANY³, pelo seu fácil manuseio e a linguagem utilizada pode ser C¹ ou                



Python². Neste modo de ensino, os alunos têm a oportunidade de resolver diversos tipos de               
atividades propostas em sala. Os exercícios são hospedados na plataforma Moodle do Campus             
em  uma  turma online específica. 

  
2.4 Conteúdo  Programático Lúdico 

Na ausência de um laboratório de práticas em informática, o curso tem como base o               
ensino lúdico. Usando alguns métodos iniciais semelhantes a forma mais prática de ensino,             
como dinâmicas e o modo dojô. O modo dojô tem como objetivo incentivar a participação e                
interação dos alunos por apresentações de conteúdos como lógica computacional,          
programação lúdica e introdução a algoritmos que serão repassados para a turma. Baseia-se             
em criar dinâmicas que contenham como temática a lógica computacional para uma            
demonstração para a turma, aplicando o que aprenderam ao decorrer do curso. A linguagem              
utilizada  neste modo pode  ser C  ou Python. 

 
 
3. RESULTADOS 

Os resultados que estão apresentados foram obtidos a partir do curso de programação             
na escola Virgílio Távora em Quixadá, com duas turmas, uma seguindo o método do              
conteúdo programático prático e a outro com o método do conteúdo programático lúdico. O              
desempenho foi medido através das notas dos alunos nas avaliações em sala de aula. Segue               
abaixo os  resultados detalhados. 
3.1 Permanência e  Evasão 

O número de alunos que conseguiram concluir o curso de programação foi            
satisfatório, embora havendo algumas desistências, a quantidade de aprovações foi          
considerada alta. Diante disso, pode-se perceber a importância deste projeto na dinamicidade            
e na interdisciplinaridade das universidades com o ensino público do estado, a fim de ensejar               
a prática de programação para todos os estudantes que almejam ingressar no âmbito             
acadêmico desta área. 
 

 
Fonte: Autor(2017) 

 



 
3.2 COMPARAÇÃO  DE DESEMPENHO 

Após o término do curso, foi feito um levantamento de notas das duas turmas, e logo                
em seguida uma comparação entre as notas obtidas. Pode-se perceber que o método ao qual os                
alunos alcançaram um êxito maior foi o do conteúdo programático prático, usando            
computadores dentro de  sala de aula  para resolução de  exercícios. 

 
Fonte: Autor(2017) 

 
 
4. CONCLUSÃO 

Todas as etapas deste projeto, desde a sua criação, pesquisa de campo e             
desenvolvimento, consideraram o avanço do ensino de linguagens de programação no meio            
escolar. Por não estarem familiarizados com a prática da programação, boa parte dos alunos              
que participaram do curso tiveram uma certa dificuldade ao decorrer das aulas, contudo,             
muitos aspectos positivos revelaram-se com a aplicação da metodologia proposta.Objetivando          
facilitar o aprendizado dos estudantes com o ensino da lógica computacional, a experiência de              
elaboração deste projeto apresenta uma metodologia fácil e estimuladora, na qual resulta em             
um procedimento  de  apoio educacional. 
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Abstract: This work was developed with the objective of testing a technique to 

interactively control physically-based articulated characters. The technique maps 

the user's simpler input data, by pressing a few buttons for example, on actions 

involving multiple joints of the character, which would be hard to control 

individually [Laszlo et al. 2000]. In this case, the mapping was thought to allow the 

user to make a dachshund dog move around. The control occurs at the same time 

that the user visualizes the result of the animation on the screen. To increase the 

sense of immersion of the user, the technique was tested in a context involving 

Augmented Reality using Vuforia, projecting the character in the real world, and 

using a mobile device. 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de testar uma técnica para 

controlar interativamente personagens articulados fisicamente simulados. A técnica 

mapeia os dados de entrada mais simples do usuário, ao pressionar alguns botões 

por exemplo, em ações que envolvem várias articulações do personagem, as quais 

seriam difíceis de serem controladas individualmente [Laszlo et al. 2000]. Neste 

caso, o mapeamento foi pensado para permitir que o usuário faça um cachorro 

salsicha se locomover. O controle ocorre ao mesmo tempo que o usuário visualiza o 

resultado da animação na tela. Para aumentar a sensação de imersão do usuário, 

optou-se por testar a técnica num contexto envolvendo Realidade Aumentada usando 

Vuforia, projetando o personagem no mundo real, e usando um dispositivo móvel. 

1. Introdução 

Aplicações na área de Computação Gráfica, mais especificamente envolvendo ambientes 

virtuais interativos e animação por computador, vêm explorando cada vez mais o uso de 

simulações físicas para obter animações mais semelhantes ao que pode ser visto no mundo 

real. A maior vantagem de abordagens desse tipo é que os movimentos gerados obedecem 

às leis da física automaticamente, facilitando o trabalho do animador em dar mais 

realismo à animação. Sem simulação física, muitas vezes a naturalidade da animação 

depende bastante do talento artístico dos animadores, além de exigir muitas horas de 

trabalho para se obter um resultado de boa qualidade. 

É importante ressaltar que, diferente de simular sistemas passivos, para que um 

personagem fisicamente simulado seja capaz de realizar movimentos desejados, a 

simulação física por si só não é suficiente. Torques (correspondentes angulares de forças) 

adequados devem ser aplicados em suas articulações, imitando a ação de músculos. O 

problema de definir esses torques de maneira adequada já é bastante estudado na área de 

controle de movimento. Entretanto, uma aplicação que trabalha com o problema de 



controle de personagens fisicamente simulados envolve vários módulos que exigem um 

certo conhecimento prévio do pesquisador para integrá-los e deixá-los funcionando 

adequadamente. 

Portanto, a Unity foi escolhida para iniciar testes envolvendo o problema de 

controle de movimento por ser uma plataforma que já integra os vários módulos 

necessários, tais como a parte gráfica, a simulação física e até algumas ferramentas de 

controle usando técnicas mais conhecidas. Assim, a Unity pode servir como um atalho 

para que pesquisadores iniciantes se motivem a investir nessa área. 

Este trabalho tem como proposta usar a plataforma Unity para realizar a simulação 

física e o controle interativo, baseado em [Laszlo et al. 2000], de um personagem 

articulado, modelado bidimensionalmente usando articulações do tipo dobradiça (hinge 

joints). O personagem consiste em um cachorro salsicha, chamado Argamassa, que 

precisa da ajuda do usuário para mapear as ações de dois botões em movimentos que o 

permita se mover para frente. Por ser bidimensional, o corpo do Argamassa se sustenta 

com apenas duas pernas, uma na frente e outra atrás. 

Inicialmente, inspirado em [Laszlo et al. 2000], seis ações foram pensadas, mas o 

personagem não conseguiu se locomover como desejado. Por tentativa e erro, essas ações 

foram adaptadas até que observou-se que com apenas quatro delas ficava mais fácil 

definir os movimentos necessários para que o usuário conseguisse movimentar o 

personagem de maneira mais intuitiva. Portanto, apenas duas ações em cada perna foram 

usadas, uma para flexioná-la e outra para esticá-la. 

A modelagem do personagem, envolvendo as propriedades geométricas e físicas 

dos corpos e das articulações, também influenciou bastante no resultado da animação, a 

qual é obtida indiretamente pela ação da gravidade e pela interação do personagem com 

o chão. 

2. Modelagem e Animação do Argamassa 

Laszlo et al. (2000) simularam o movimento de um gato, o qual serviu de inspiração para 

a modelagem do Argamassa. O Argamassa consiste de uma estrutura de corpos 

articulados e a cada corpo foi associado um componente específico da Unity, chamado 

RigidBody. A Unity também disponibiliza componentes responsáveis por definir as 

articulações do personagem, as quais restringem o movimento entre os corpos vinculados. 

Os componentes escolhidos para esse propósito foram os chamados Hinge Joint, que 

definem articulações do tipo dobradiça, permitindo rotações em torno de um único eixo. 

Para simplificar o problema de controle dos torques, foi usada uma abordagem 

que simula o efeito de molas e amortecedores angulares [Van de Panne et al. 1994]. Essa 

abordagem reduz o controle a praticamente definir ângulos desejados nas articulações, 

correspondentes aos ângulos de relaxamento dessas molas. Assim, para controlar uma 

simples ação do Argamassa durante a simulação física, como flexionar ou esticar uma das 

patas por exemplo, o programador apenas precisa definir uma pose alvo desejada, 

composta de um conjunto de ângulos desejados escolhidos usando uma interface 

apropriada, e a própria Unity já se encarrega de aplicar os torques equivalentes ao efeito 

das molas com o intuito de atingir esses ângulos desejados em cada uma das articulações 

da pata. Essas molas não são visíveis e elas são apenas uma representação lógica de como 

os corpos devem se movimentar. Imagine, por exemplo, que a pata esteja em uma pose 



diferente da escolhida como a pose de relaxamento das molas. A tendência é que essas 

molas façam com que a pata naturalmente volte para a pose desejada. 

No próprio componente Hinge Joint, disponibilizado pela Unity, representando 

cada articulação, é possível manipular os parâmetros de rigidez da mola (Spring), de 

amortecimento da mola (Damper) e de ângulo desejado (Target Position). O valor de cada 

ângulo desejado é dado usando a pose inicial modelada do personagem como referencial 

(ângulo = 0). 

Portanto, baseado na técnica de Laszlo et al. (2000), o controle interativo do 

usuário consiste em associar a ação de um botão a uma pose desejada referente a um 

conjunto específico de corpos, como por exemplo uma das patas. A Figura 1 mostra que 

o Argamassa estica ou flexiona a perna de trás a cada vez que o botão “PernaTras” é 

pressionado. O evento de pressionar o botão consiste em simplesmente modificar os 

ângulos desejados (Target Position) de cada uma das articulações da perna através de um 

script. A Figura 2 mostra que o botão “PernaFrente” é semelhante, só que referente à 

perna da frente. 

Figura 1 – Ao pressionar o botão “PernaTras”, o personagem estica ou flexiona a 
perna de trás. 

 

Figura 2 – Ao pressionar o botão “PernaFrente”, o personagem estica ou flexiona a 
perna da frente. 

O usuário tem acesso aos botões associados ao conjunto de ações do personagem, 

e pode facilmente pressioná-los para movimentar o Argamassa para frente, gerando 

reações diferentes conforme a ordem e o instante em que os botões são pressionados, 

baseando-se na visualização da animação em tempo real mostrada na tela. Nas primeiras 

fases da implementação, foram obtidos movimentos inesperados, onde os primeiros 

passos do Argamassa frequentemente os impulsionava para trás e não para frente como 

desejado. Ajustes na modelagem do personagem e uma melhor escolha dos ângulos 

desejados de suas pernas permitiram um controle mais intuitivo do usuário. 

 



3. Resultado Preliminar 

Um dos objetivos do projeto foi tornar a aplicação mais imersiva com o uso de 

Realidade Aumentada, através do kit de desenvolvimento Vuforia para Unity 3D usando 

um marcador. O marcador usado foi uma simples folha de papel com uma imagem para 

ser identificada pela câmera do smartphone. Essa identificação permite renderizar o nosso 

personagem no mundo real, sobrepondo o marcador. Para o desenvolvimento da 

aplicação, usou-se Unity com suporte de compilação para Android, o que facilmente 

permitiu a portabilidade para um smartphone. Neste contexto, espera-se perceber uma 

maior motivação de futuros usuários para simular os possíveis movimentos do 

Argamassa. A Figura 3 mostra o que o usuário visualiza no dispositivo móvel ao apontar 

a câmera para o marcador. 

 

 

Figura 3 – Versão atual do aplicativo. 

4. Conclusão 

Uma dificuldade comum nos trabalhos de animação de personagens é a exigência de 

integrar vários módulos de mais baixo nível. Além disso, como as plataformas geralmente 

utilizadas são pouco difundidas, isso pode desmotivar alunos iniciantes interessados pelo 

assunto mas que sentem bastante receio ou dificuldade para dar os primeiros passos. Uma 

possível solução para o problema é usar a Unity, pois é uma plataforma de alto nível 

bastante difundida e possui sua comunidade ativa, trazendo mais estímulo e suporte para 

novos interessados em simular personagens usando física. Com as facilidades que as 

ferramentas da Unity fornecem para a criação e animação de modelos, é possível 

implementar projetos que utilizam Computação Gráfica de forma bastante ágil. Mais 

especificamente, espera-se também que o uso da Unity motive desenvolvedores a investir 

em pesquisas na área de controle de movimento de personagens articulados. 



 O Argamassa, que inicialmente era controlado por seis botões, com o decorrer dos 

testes foi sendo adaptado até que se chegou a um protótipo controlado por apenas dois 

botões, um para cada perna, que se mostrou satisfatório para os nossos propósitos. Esta 

simplificação dos movimentos foi uma solução razoável para fazer o Argamassa andar 

para frente e para facilitar a interação com o usuário. Este trabalho pode ser tomado como 

um primeiro passo para se trabalhar com simulação física e controle de personagens 

articulados e pretende-se no futuro explorar tópicos mais interessantes, tais como 

equilíbrio de personagens e captura de movimentos. 
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Abstract: SIGAA is the official UFC system and within the Graduation Module 

there is the Coordination Portal, in which a coordinator administers an 

undergraduate course. Considering this context and considering that there are no 

studies related to this portal in terms of IHC evaluation, the objective of this work 

is to suggest changes from the results of a communicability inspection conducted 

in SIGAA Cordinator Portal interface.  

 

Resumo: O SIGAA é o sistema oficial da UFC e dentro do Módulo Graduação 

existe o Portal Coordenação, no qual um coordenador administra um curso de 

graduação. Tendo em vista esse contexto e levando-se em consideração que não 

existem estudos relacionados a esse portal em termos de avaliação de IHC, o 

objetivo desse trabalho é sugerir mudanças a partir dos resultados de uma 

inspeção de comunicabilidade conduzida na interface do Portal Coodenação do 

SIGAA. 

Palavras-chaves: SIGAA, comunicabilidade, Portal Coordenação, MIS 

1. Introdução 

As instituições de ensino públicas ou privadas cresceram bastante nos últimos tempos 

devido a inúmeros fatores. Esse crescimento demanda cada vez mais pessoas, processos 

e serviços para uma gestão eficaz. Por isso, torna-se essencial ter um sistema de 

informação acadêmico nestas empresas para informatizar os processos e facilitar o 

trabalho das pessoas que utilizam esses serviços. Grilo e Dias (2013, p. 1) afirmam que 

“o uso dessas tecnologias tem permitido acelerar seus processos organizacionais e 

otimizado o tempo de reação às demandas de diversas ordens, sejam gerenciais ou de 

ensino, propriamente”.  

Como exemplo de sistema que auxilia as atividades acadêmicas tem-se o SIGAA, 

adotado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Segundo Souza e Monteiro (2015), 

o SIGAA: 

[...] traz um conjunto de unidades e serviços para a comunidade 

acadêmica, com o propósito de diminuir o tempo de operação das 

atividades mediante automação de atividades acadêmicas, entre 

estas, unifica os processos intrínsecos às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, além de outras atividades acadêmicas 

(SOUZA; MONTEIRO, 2015, p. 5). 



O Portal Coordenação é o componente do módulo de Graduação do SIGAA 

amplamente utilizado por coordenadores, vice-coordenadores e secretários para 

administrar um curso de graduação na UFC. 

Uma das características de um bom portal de comunicação é a facilidade com que 

seus usuários compreendem os recursos oferecidos e interagem com eles. Para avaliar se 

o Portal Coordenação oferece uma interface comunicativa para seus usuários, este 

trabalho se propõe a realizar uma avaliação da interface sob o ponto de vista da 

comunicabilidade.  

 

2. Metodologia  

Após levantamento bibliográfico acerca da metodologia do artigo bem como sua 

fundamentação teórica, optou-se por realizar uma avaliação de comunicabilidade do 

Portal Coordenação do SIGAA. Para isso, será utilizado o seguinte método de inspeção 

de comunicabilidade: o Método de Inspeção Semiótica (MIS).  

A qualidade da emissão da metacomunicação do designer é avaliada com o MIS 

(Barbosa e Silva, 2010). O MIS requer a definição de um público-alvo, que neste estudo, 

são os coordenadores, vice-coordenadores e secretários. As tarefas selecionadas para 

serem executadas na avaliação foram: 

 Cadastrar uma notícia pública apenas para os discentes do curso. 

 Consultar quantos alunos de um curso estão matriculados em uma determinada 

disciplina. 

 Descobrir quantos alunos estão aptos a cursar uma determinada disciplina. 

 Descobrir qual o pré-requisito de determinada disciplina. 

Uma conta de coordenador foi necessária para a avaliação da interface. Um dos 

coordenadores da UFC Quixadá acessou sua conta no Portal Coordenação e forneceu as 

imagens necessárias para a inspeção definida pelo MIS.  

A partir das tarefas definidas e dos vídeos gravados pelo coordenador, a interface 

foi inspecionada em busca de signos dinâmicos, estáticos e metalinguísticos 

(apresentados na subseção 3.1). Após definidos os signos de acordo com sua 

classificação, foi reconstruída a metamensagem da interface para cada uma das classes de 

signos.   

 Após ter gerado a metamensagem das três classes de signos, foram comparados 

os resultados obtidos para elaboração de uma versão condensada que unificasse as três 

versões da metamensagem. A partir daí, foram relatados os resultados, e para visualização 

dos problemas encontrados pelo julgamento das falhas de comunicabilidade. A partir dos 

problemas encontrados, foi possível propor sugestões de melhorias. 

3. Resultados e discussão 

 

3.1. Execução e análise do MIS 

É apresentada a seguir a metamensagem referente à cada classe de signos da inspeção. 

Ela contém observações da análise da interface. Abaixo de cada metamensagem há uma 

discussão a respeito da análise realizada. 



 

Metamensagem dos signos metalinguísticos 

Você é um usuário que conhece algumas ou todas as funções que o SIGAA oferece, mas 

quer encontrar caminhos mais fáceis de realizar uma tarefa e deseja ter à sua disposição 

uma interface intuitiva. Mesmo você não sendo habituado a utilizar o Portal 

Coordenação, sempre ao realizar uma tarefa explicaremos brevemente como realizá-la 

da maneira mais fácil. Caso ainda tenha dúvidas de como utilizar alguma tarefa dentro 

do seu Portal Coordenação, você pode clicar no menu “Ajuda” para ser auxiliado. 

Quando você concluir alguma operação de cadastro ou consulta, retornamos uma 

mensagem em forma de feedback confirmando que a operação deu certo ou que não foi 

possível retornar algum resultado. 

Nos signos metalinguísticos, percebeu-se que o designer se preocupa em deixar o 

usuário a par da tarefa que está realizando, por meio de rápidas explicações a respeito 

daquela tarefa. 

 

Metamensagem dos signos estáticos 

Você é um usuário que utiliza conhecimentos adquiridos de outas interfaces e 

associa objetos do mundo real às diversas opções do sistema para facilitar seu 

entendimento e memorização. A partir desse conhecimento, utilizamos símbolos comuns 

do seu cotidiano para guiar você durante a interação com o sistema. Você entende que 

existem duas opções de cadastrar uma notícia e essas opções podem ser encontradas na 

aba “Página Web”. Com a ajuda dos símbolos que criamos, você poderá cadastrar uma 

notícia de forma intuitiva e a qualquer momento visualizá-la, alterá-la ou removê-la. 

Com essa mesma ajuda de botões, você é capaz de realizar uma consulta de relatório de 

alunos aptos a cursar uma determinada disciplina, de consultar o pré-requisito de uma 

disciplina e de ter conhecimento de quantos alunos foram matriculados em determinada 

disciplina em qualquer período. Basta preencher os campos necessários para realizar 

sua consulta de forma específica e direta. 

 Em relação aos signos estáticos, o designer atribuiu figuras do mundo real para 

representar cada atividade, sendo que grande parte das opções do sistema possuíam 

símbolos para que o usuário entendesse o que significava cada função. Cada tarefa 

apresentava signos estáticos através de check-boxes, campos de preenchimento e botões. 

 

Metamensagem dos signos dinâmicos 

Você é um usuário que costuma publicar muitas notícias e depois deseja que você 

e os leitores da notícia possam visualizá-las de maneira rápida assim que entrar no 

Portal. Para isso, apresentamos as notícias na página inicial com o recurso de padrão 

de interface slide show. Quando você desejar realizar quaisquer consultas no Portal 

Coordenação, prevemos dinamicamente certos campos que você digitará para facilitar 

seu uso e agilizar sua busca. Mais especificamente, quando você desejar saber detalhes 

de uma determinada turma, carregaremos uma tela dinamicamente para que você possa 

aguardar enquanto carrega as informações desejadas. 

Nos signos dinâmicos, percebe-se a presença de opções compostas, em que bastou 

passar o cursor do mouse, que aparecessem dinamicamente outras sub-opções. Também 

é vista a presença de slide show onde as notícias aparecem dinamicamente e uma tela que 

se abre assim que se clica na opção “turmas”. 



4. Conclusão 

A partir da análise, conclui-se que o designer explora bem o potencial comunicativo dos 

signos metalinguísticos, estáticos e dinâmicos, resultando em um sistema com boa 

comunicabilidade ao usuário.  

Apesar da aparente consistência entre as três metamensagens, alguns problemas 

podem ser mencionados. O primeiro é que há caminhos muito longos para se chegar no 

objetivo pretendido. Como exemplo, o sistema não oferece uma opção específica para 

saber qual o pré-requisito de uma disciplina. O sistema oferece duas opções parecidas 

tratadas de forma diferentes. Uma opção que possibilita saber apenas se a disciplina tem 

um pré-requisito ou não e outra opção de longo caminho para descobrir exatamente qual 

é esse pré-requisito. Seria bem melhor oferecer apenas uma opção que contivesse essas 

duas informações, pois elas são complementares uma a outra.   

Outro problema é a inconsistência de suporte. Em certas telas, o sistema explica 

rapidamente o que significa determinada opção (representando um signo metalinguístico) 

e como proceder na realização da mesma, mas em outras não. Espera-se uma 

homogeneidade de suporte no qual o sistema pode explicar rapidamente e de forma 

precisa todas as tarefas, o que evita que o usuário passe longos períodos tentando 

memorizar e realizar uma tarefa. 
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Abstract. This article is intended for the use of advanced calculus concepts and
differential equations to mathematically describe sinusoidal power systems. The
study of such systems will be done using sinusoidal signals. Senóides are easily
expressed in terms of phasors, which are mathematical tools more convenient to
work than sine and cosine functions. Through this, we will be able to work with
complex permanent power systems. The choice of such theme reflects the appli-
cation of Fourier Transforms to energy transmission. New concepts of power in
resistors, inductors and capacitors will be presented. The triangle and power
factor over practical applications will also be presented.

Resumo. Este artigo destina-se a utilização de conceitos avançados de cálculo
e equações diferenciais para descrever matematicamente sistemas elétricos de
potência em regime senoidal. O estudo de tais sistemas será feito com a
utilização de sinais senoidais. Senóides são facilmente expressas em termos de
fasores, que são ferramentas matemáticas mais convenientes de serem trabalha-
das que as funções seno e cosseno. Através disso, seremos capazes de trabalhar
com sistemas complexos de potência em regime permanente. A escolha de tal
tema reflete a aplicação de Transformadas de Fourier para transmissão de ener-
gia. Serão apresentados novos conceitos de potência em resistores, indutores e
capacitores. Também será apresentado o triângulo e o fator de potência sobre
aplicações práticas.

1. Introdução
Corrente contı́nua (CC) e Corrente Alternada (CA) formam a base da análise de sistemas
elétricos de potência. Quando estudamos circuitos CC estamos fazendo análise de circui-
tos excitados por fontes constantes ou que não variam no tempo. Restringimos a função
de alimentação a fontes CC visando à simplicidade para fins pedagógicos e também por
motivos históricos. Quando iniciamos o estudo de circuitos de corrente alternada, esta-
mos dizendo que a fonte de tensão ou de corrente que alimenta esse circuito varia com o
tempo [ALEXANDER 2013]. O tipo mais simples e mais comum de função que varia no
tempo é uma senóide. Tal senóide é um sinal que possui a forma de uma função seno ou
cosseno.

Uma corrente senoidal é tipicamente conhecida como corrente alternada (CA).
Esse tipo de corrente inverte-se em intervalos de tempos regulares e possui, alternada-
mente, valores positivos e negativos. Circuitos que utilizam fontes de tensão ou corrente
senoidais são chamados de circuitos CA. Senóides são interessantes por vários motivos.



O primeiro e o principal deles é que a própria natureza é caracteristicamente senoidal
[Nilsson and Riedel 2014]. O segundo diz respeito a possibilidade desses sinais serem
vistos sob a ótica da Análise de Fourier.

2. Fasores
Fasores são utilizados para análise de sistemas excitados por fontes senoidais. Modelar
matematicamente esses sistemas seria praticamente impossı́vel de outra forma. Senóides
são facilmente expressas em termos de fasores. Um fasor é um número complexo que re-
presenta a amplitude e a fase de uma senóide [ALEXANDER 2013]. Podemos considerar
o sinal senoidal v(t) = Vm cos(ωt+ φ) na seguinte notação fasorial:

V̂ = Vm ejφ, v(t) = Re{ejφ} (1)

Vm, φ e ω são respectivamente a amplitude, a defasagem e a frequência da senóide.
Os fasores excluem a frequência angular ω devido sua utilização ser sempre conhecida
em tempo de projeto [Hayt Jr and Durbin 2014]. A equação acima possui apenas a parte
real da função cosseno na notação de números complexos, por isso a notação Re. v(t)
é a representação no domı́nio do tempo, enquanto V̂ é a representação em termos de
frequência ou no domı́nio dos fasores.

3. Representação geométrica

Figura 1. Representação fasorial no plano complexo

Na figura 1 é possı́vel observar a possibilidade da representação de fasores no
plano complexo. Dessa forma, podemos descrever de forma mais rápida e simples gran-
dezas como impedância, admitância e reatância em circuitos elétricos mais robustos. A
frequência de giro desses vetores é determinada de acordo com a frequência angular de
alimentação fornecida pela rede elétrica.

4. Relações entre fasores para elementos de circuito
Através da possibilidade de representação de grandezas elétricas, tais como cor-
rente e tensão no domı́nio da frequência, podemos aplicar estes conceitos em
circuitos que contém elementos passivos como resistores, indutores e capacitores
[Nilsson and Riedel 2014]. Para isso, é necessário realizar uma transformação nas gran-
dezas de tensão e corrente elétrica para o domı́nio da frequência em cada um desses
componentes.



4.1. Resistor (R) no domı́nio da frequência

Utilizando a lei de Ohm V = Ri e considerando que temos uma corrente em regime
permanente senoidal na forma i(t) = Im cos(ωt+φ), podemos representar a tensão gerada
como V = RIm cos(ωt+ φ), que na notação de fasores pode ser representada como:

V̂ = RÎ (2)

A interpretação dessa equação obedece a mesma forma da Lei de Ohm no domı́nio
do tempo. No domı́nio da frequência dizemos que a tensão V e a corrente I estão em fase.

4.2. Indutor (L) no domı́nio da frequência

Utilizando a equação da queda de tensão em um indutor V = Li′ e a corrente que
o atravessa seja i(t) = Im cos(ωt + φ), podemos representar a tensão como V =
−ωLIm sin(ωt+φ). Usando relações trigonométricas podemos reescrever a tensão ainda
como V = ωLIm cos(ωt + φ + 90o). Na forma fasorial, temos V̂ = ωLIme

j(φ+90o). Na
forma da tensão e da corrente temos:

V̂ = ωLImÎ (3)

As equações fornecem que a tensão e a corrente estão 90o fora de fase.
Mais especificamente, a corrente está atrasada ou defasada 90o em relação à tensão
[Churchill 2011].

4.3. Capacitor (C) no domı́nio da frequência

Utilizando a equação da corrente i = Cv′ que atravessa um capacitor e supondo que
tensão a seja da forma senoidal v(t) = Vm cos(ωt + φ). Seguindo as mesmas etapas,
concluı́mos que na forma fasorial, a tensão e a corrente em um capacitor é da seguinte
forma:

V̂ =
Î

jωC
(4)

Assim como no indutor, o capacitor apresenta tensão e corrente fora de fase. Mais
especificamente, o capacitor apresenta a corrente adiantada 90o em relação à tensão.

5. Transformada de Fourier e sua relação com fasores
Definimos matematicamente uma transformada de Fourier como:

F{f(t)} =
ˆ +∞

−∞
f(t)e−iωt dt, F{f(t)} = F (ω) (5)

A equação 5 demonstra a relação entre a passagem de domı́nio temporal para
o domı́nio da frequência. Ser capaz de analisar circuitos e elementos de potência no
domı́nio ω nos ajuda a compreender como sistemas mais complexos funcionam. Um sis-
tema é conceituado como um modelo matemático de um processo fı́sico que estabelece



uma relação entre entrada e saı́da [Hayt Jr and Durbin 2014]. Tal conceito nos submete à
funções de transferência. Tais funções são muito importantes em sinais e sistemas para
análise de sinais e sua modelagem para a criação de filtros de eliminação de ruı́dos ele-
tromagnéticos. Nossos fasores descrevem o comportamento elétrico desses sistemas de
forma não temporal, o que nos leva a utilização de conceitos mais sofisticados para análise
desses componentes. Utilizando transformadas, temos em mãos a possibilidade de des-
crever de forma mais prática e rápida as soluções de modelos matemáticos que modelam
nossos circuitos envolvendo equações diferenciais.

6. Tipos de Potência
6.1. Potência média
A potência média P é uma medida dada em Watts que mede o consumo de potência
instantânea em um determinado componente por unidade de tempo. A mesma é dada por:

P =
1

2
VmIm cos(θv − θi) (6)

A potência necessariamente vai depender da diferença de fase entre a corrente
e a tensão. Cargas resistivas R sempre absorvem potência devido a corrente e a tensão
estarem sempre em fase [Nilsson and Riedel 2014]. Cargas reativas L ou C não absorvem
nenhuma potência média devido a corrente e a tensão estarem 90o defasadas.

6.2. Potência ativa
Potência ativa é a potência útil que realiza trabalho e é medida em Watts (W ). Geralmente
neste tipo de potência o trabalho gasto é convertido em energia térmica [Machado 2004].

6.3. Potência reativa
Potência reativa representa parte da potência empregada em cargas capacitivas e indutivas
em circuitos sem realizar trabalho efetivo. Essa potência apresenta como unidade o Volt-
Ampére reativo (VAr) [Machado 2004].

6.4. Potência aparente
Potência total entregue pela fonte e é medida em Volt-Ampére (VA) [Machado 2004].

7. Triângulo e Fator de Potência
O fator de potência é a relação entre a potência total e a potência ativa de um circuito
elétrico, ou seja, o quanto de energia é entregue e quanto de energia é efetivamente trans-
formada em trabalho. O fator de potência é uma grandeza unidimensional, que varia entre
0 a 1 e é representado pelo cosϕ. Quanto mais o cosseno se aproxima de 1 maior é a quan-
tidade de energia efetivamente transformada em trabalho [ORSINI and Consonni 2002].
Quanto mais próximo de 0, maior é a quantidade de energia reativa. Possuir na rede
elétrica energia reativa significa não estar aproveitando energia efetiva para a realização de
trabalho. Normalmente a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabele um fa-
tor de potência de 0,92 para instalações industriais, comerciais e residenciais [Hart 2016].
Caso o fator de potência esteja abaixo de 0,92, o cliente paga multa pelo excesso de con-
sumo de energia reativa e, nesse caso, é adequado a manutenção ou instalação de um
banco de capacitores.



Figura 2. Triângulo de potências

8. Banco de Capacitores
Concessionárias determinam um fator de potência capaz de regular a energia reativa na
rede elétrica de grandes indústrias. Isso leva à obrigatoriedade do uso de um banco de ca-
pacitores. De acordo com a análise fasorial feita no inı́cio do artigo, capacitores possuem
potência reativa negativa, o que nos leva a um favorecimento do regulamento do valor do
cosϕ no triângulo de potências [Churchill 2011].

9. Conclusão
Utilizando noções básicas de Cálculo com múltiplas variáveis e a utilização de números
complexos, tivemos a capacidade de descrever comportamentos senoidais em sistemas
elétricos. Foram conceituados grandezas fundamentais no estudo de eletricidade como
corrente, tensão e potência. Também foi utilizado noções básicas de cálculo utilizando
transformada de Fourier para a passagem de sinais senoidais no domı́nio temporal para
análise no domı́nio da frequência. Tal análise permite a interação de novos conceitos para
disciplinas futuras do curso de Engenharia de Computação, como Análise de circuitos e
Eletrônica Fundamental.
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Abstract.  This  work  seeks  to  show  the  importance  of  the  debate  in  the
academic environment through the report of the project of competitive debate
Paccefistas that was realized during the semester 2017.1 continuing to the
present  day,  this  project  realized  by  the  PACCE  (Project  of  Cooperative
Learning in Student Cells) by through the articulators Silvia Leticia F Barros
and Matheus  Fernandes  do  Nascimento  Dantas.  We also  seek  to  show by
means of  a  research done in  Google docs,  the  students'  opinion about  the
project. The quantitative responses of the research were represented in graphs,
while the qualitative ones were grouped in sets for better observation. With the
research,  it  can  be  observed  that  87%  of  the  participants,  among  them
students, teachers and servers, consider the debates important

Resumo.  Este   trabalho   busca   mostrar   a   importância   do   debate   no   meio
acadêmico por meio do relato do projeto de debate competitivo Paccefistas
que foi realizado durante o semestre 2017.1 continuando até os dias atuais.
Este projeto é realizado pelo o PACCE (Projeto de Aprendizagem Cooperativa
em Células Estudantis) por meio dos articuladores Silvia Leticia F Barros e
Matheus Fernandes do Nascimento Dantas. Também será apresentada   uma
pesquisa realizada sobre a opinião dos alunos acerca do projeto. As respostas
quantitativas   da   pesquisa   foram   representadas   em   gráficos,   enquanto   as
qualitativas   agrupadas   em   conjuntos   para   melhor   observação.   Com   a
pesquisa,  podese  observar  que 87% dos participantes,  dentre  eles  alunos,
professores e servidores, consideram os debates importantes.



1. Introdução
As popularização das redes sociais fez com que as opiniões pessoais até então
restritas   aos   amigos,   se   tornassem   públicas.   De   forma   fervorosa   até,   estas
convicções particulares foram criando corpo virtualmente e ganharam formato de
postagens, discussões, “textão”,  flame wars e haters. Os alunos do campus da
UFC em Quixadá não estavam alheios a essa realidade. Nos anos de 2015 até
2016. Uma gíria tomou conta dos grupos de comunicação do campus. A “treta”
tinha se tornado uma grande atração e existiam usuários que entravam no diálogo
justamente pra não deixar a “treta” morrer. Diante disso, o debate competitivo foi
idealizado para que estes estudantes aprendessem a lidar melhor com a opinião
de terceiros, escutar e argumentar respeitando as diferenças. 

2. Objetivo

2.1. Objetivo geral: 

 Salientar a importância do debate competitivo no meio acadêmico por meio do
relato   de   experiência   do   projeto   Paccefistas   realizado   pelo   PACCE   (Projeto   de
Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis).

2.2. Objetivo Específico:

a) Ter uma compreensão da opinião dos alunos, servidores e professores de forma
mais abrangente acerca do debate.

b) Buscar um feedback para poder melhorar a dinâmica do projeto.

3. Metodologia 

 Foi realizada uma pesquisa quantitativa, em forma de questionário online na plataforma
do Google documentos para os alunos da Universidade Federal do Ceará.  Os dados
foram coletados do dia 20/10/2017 ao dia 22/10/2017. O link foi disponibilizado no
grupo do Facebook do Campus  de Quixadá   e   foram alcançadas  36 repostas  para o
formulário.

Na pesquisa   tinham perguntas   fechadas  como “Você   já   foi  ou participou de  algum
debate,  organizado pelo  o PACCE?”.  Também foram feitas  perguntas  abertas  como
“Comente sobre o que achou do debate.”.

4. Resultados

A   pesquisa   foi   realizada   e   conseguimos   36   respostas.   Das   respostas   32   pessoas
consideram o debate importante e necessário, 3 pessoas não consideram importante e 1
pessoa considera que só talvez seja importante. Eram apenas 5 perguntas, onde 3 eram



para saber o nível de relevância que os alunos davam para o projeto, e 2 para saber as
suas opiniões acerca do mesmo. 

Figura 1 – pergunta que quantificou a importância do debate pelas respostas do
questionário.

Figura 2 – Pergunta que questiona a necessidade de haver debate.

5. Conclusão

Na pesquisa, os alunos puderam expor as suas avaliações do projeto quantitativamente e
em algumas perguntas suas opiniões. Foi possível ver com a pesquisa que apenas 8,3%
das respostas indicam que os alunos não consideram o debate importante. A pesquisa
também proporcionou um feedback para os idealizadores do projeto.
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Andreazo Silva Souza, Naélio Freires R. de Souza, Cristiano B. de Oliveira

1Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Abstract. This paper presents the prototype of a mobile application, developed
as part of the activities commemorating the 10 years of the Quixadá campus.
The application consists of a treasure hunt using Augmented Reality techniques.
The application is being developed for the Android platform and is in the test
phase, and its official launch is scheduled for the end of the academic semester
of 2017.2.

Resumo. Este artigo apresenta o protótipo de um aplicativo para dispositivos
móveis , desenvolvido como parte das atividades comemorativa dos 10 anos do
campus Quixadá. A aplicação consiste em uma brincadeira de caça ao tesouro
utilizando técnicas de Realidade Aumentada. O aplicativo está sendo desenvol-
vido para a plataforma Android e encontra-se em fase de testes, estando o seu
lançamento oficial programado para o final do semestre letivo de 2017.2.

1. Introdução

Com o avanço da capacidade computacional dos dispositivos móveis aliada ao baratea-
mento dos equipamentos eletrônicos, tecnologias envolvendo Realidade Aumentada (RA)
estão cada vez mais presentes. Um exemplo disto trata-se do jogo ”Pokemon GO”1, que
conta, atualmente, com cerca de 65 milhões de usuários segundo o site IGN news2. O
termo ”Realidade Aumentada”remonta a 1990 e é atribuı́do a Tom Caudell, que afirmou
“aumentar a realidade” dos utilizadores de um sistema do tipo Head-mounted Display
(HMD) ao exibir informações digitais que permitiram orientar, em tempo real, os traba-
lhadores de uma fábrica de aviões da companhia Boeing [Caudell and Mizell 1992].

Neste contexto, o objetivo deste artigo é mostrar a criação de uma aplicação móvel
comemorativa dos 10 anos do campus Quixadá envolvendo RA. Tal aplicação consiste em
uma brincadeira de caça ao tesouro, onde o usuário terá que capturar imagens contendo o
brasão da Universidade Federal do Ceará (UFC) que estarão dispostas por todo o campus
de Quixadá. Algumas capturas resultarão em uma premiação, a qual consiste em um
brinde comemorativo dos 10 anos da UFC Quixadá. O aplicativo está sendo desenvolvido
para a plataforma Android, estando, atualmente, em fase de testes. O seu lançamento
oficial está previsto para o dia 18 de Novembro, dado que as comemorações do aniversário
do campus se estenderão até Outubro de 2018, com programação mensal sempre no dia
18 de cada mês.

1http://www.pokemongo.com/
2http://br.ign.com



As demais seções deste artigo estão divididas da seguinte forma: na Seção 2 será
apresentado o conceito de Realidade Aumentada, mostrando sua utilização com e sem
marcadores. Já a Seção 3 apresentará os aspectos gerais do desenvolvimento da aplicação,
as ferramentas adotadas, e o seu funcionamento. Na Seção 4, será apresentado o estado
atual do protótipo, enquanto que a Seção 5 conclui o artigo e apresenta os trabalhos futu-
ros.

2. Realidade Aumentada
A Realidade Aumentada (RA) corresponde à sobreposição de objetos virtuais gerados por
computador a um ambiente fı́sico. Estes, por sua vez, são visualizados pelo utilizador em
tempo real através de algum dispositivo tecnológico [Milgram et al. 1995].

O conceito de RA difere do de Realidade Virtual (RV), embora ambos tratem de
tecnologias imersivas, estando cada vez mais comuns no nosso dia a dia, onde já existem
diversas aplicações em variadas áreas como jogos, entretenimento, medicina, educação,
artes, e etc. Enquanto a RV trata-se da inserção do usuário em ambientes computadoriza-
dos, a RA é a incorporação de objetos virtuais no mundo real fazendo que o usuário possa
interagir com eles[Veronica Teichrieb 2007].

Em RA, para haver o correto posicionamento dos objetos virtuais é necessário
o uso de técnicas que percebam caracterı́sticas fı́sicas do mundo real e, a partir dessa
informação, determinem a posição exata do objeto no mundo virtual. Tais técnicas podem
utilizar diferente sensores, como GPS, vı́deos e rastreadores.

Há, em geral, dois tipos de técnicas de Realidade Aumentada para rastreamento
e posicionamento dos objetos virtuais: com utilização de marcadores e sem marcado-
res. Tais marcadores são imagens com padrões visuais que são reconhecidos pelo soft-
ware de RA e, em seguida, processadas para cálculo da posição dos objetos virtuais,
de forma que suas coordenadas mantenham uma correlação entre a sua posição real e
a informação virtual, as quais se sobrepõem enquanto o marcador estiver disponı́vel na
câmera [das Neves Eliseu 2017].

Quando não há o uso de marcadores, o software de RA realiza o rastreamento
através de informações inerentes às cenas, como as caracterı́sticas (cor, forma, etc) de
objetos reais presentes na cena. Isto se perpetua ao longo da captura de imagens ou da
análise de modelos 3D gerados a partir dos objetos presentes na cena, sem a necessi-
dade da inserção de algum objeto naturalmente ausente, como é o caso dos marcado-
res [Simões 2008].

3. Desenvolvimento da aplicação
3.1. Objetivo e funcionamento básico
A ideia é do aplicativo é funcionar com uma caça ao tesouro, onde é buscada a imagem
do brasão da UFC. Portanto, trata-se de uma aplicação de RA com o uso de marcado-
res, que, neste caso, será o próprio brasão da UFC. Com seu smartphone, o usuário vai
tentar capturar imagens do brasão espalhadas pelo campus de Quixadá. Algumas dessas
imagens serão premiadas e, nestes casos, deverá aparecer na tela do dispositivo móvel
uma mensagem informando que o usuário é o ganhador de um brinde comemorativo dos
10 anos do campus. Caso contrário, aparecerá uma mensagem de incentivo para que ele
possará continuar procurando por outras imagens.



3.2. Ferramentas utilizadas

Para a fazer o reconhecimento da logo da UFC , utilizaremos a biblioteca Vuforia3,
que consiste em um Software Development Kit (SDK) para o desenvolvimento de apli-
cativos de realidade aumentada, provendo, dentre outras funcionalidades, o recurso de
identificação de marcadores. Junto com isso também foi utilizada ambiente de desen-
volvimento Unity para criação de objetos e das mensagens que vão ser exibidas para os
usuários na tela da aplicação.

3.3. Implementação

O aplicativo a ser instalado nos dispositı́vos móveis dos usuários consistirá em um app
cliente que enviará uma requisição a um servidor centralizado, disponı́vel na nuvem. A
informação a ser mandada será a captura da imagem do brasão da UFC. A partir disto,
o servidor retornará uma mensagem informando se o usurário foi premiado ou não. Isto
será definido pelo servidor, o qual também mantém um registro das quantidade de brindes
disponı́veis. O retorno da requisição irá gerar notificações que irão aparecer na tela,à
medida que o usuário for capturando as imagens.

Para os usuários que encontrarem a imagem premiada será mostrada na tela uma
mensagem, ilustrada na Figura 2, informando-o que ele foi premiado.Será disponibili-
zado um brinde para esse usuário, que poderá recebê-lo apresentando o print da tela à
coordenação do evento. Porém, para aqueles que ainda não forem premiados, serão exi-
bidas duas notificações: uma informando que ainda não encontrou o prêmio (Figura 3), e
a outra motivando-o a prosseguir a captura por mais imagens.

Figura 1. Imagem que será utilizada como marcador

Figura 2. Tela do aplicativo exibindo a imagem premiada

Figura 3. Tela do aplicativo exibindo para os usuários que não foram premiados

3https://www.vuforia.com/



4. Resultados e estado atual
O protótipo da aplicação encontra-se com algumas etapas concluı́das, como, por exemplo,
a criação dos modelo de mensagens e a definiçao da imagem a ser usado como referência
de marcador, bem como as telas para exibição das mensagens. Estão sendo relizados
testes para futura integração com o servidor centralizado.

5. Conclusão
O propósito deste trabalho foi de apresentar o protótipo de uma aplicação a ser utilizada
como parte das atividades comemorativa dos 10 anos do campus Quixadá. Com base na
escolha das ferramentas empregadas, a aplicação é viável e a criação do aplicativo se dará
em tempo hábil para apresentação das atividades comemorativas. Para trabalhos futuros
serão melhorados alguns aspectos gerais da aplicação, como a parte gráfica e correção de
bugs. Além disto, também é necessário implementar no servidor a lógica de premiação e
o controle do estoque de brindes.
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Abstract. This paper intends to explore the importance of the Integrated Project
discipline in the Digital Design course of the UFC Quixadá, punctuating the
multidisciplinarity, both in IP and in the other disciplines of the Campus. This
curriculum component accompanies the course of DD for 4 semesters and in
each of them has a different emphasis. The aim of the course is to simulate a real
working environment to provide students with practical experience throughout
their training, so that they get to market prepared. Two focus groups were held
to collect fingers with Campus students in order to collect their impressions and
suggestions about the chair.

Resumo. Este artigo pretende explorar a importância da disciplina de Projeto
Integrado no curso Design Digital da UFC de Quixadá, pontuando a multidis-
ciplinaridade, tanto em PI, quanto nas demais disciplinas do Campus. Este
componente curricular acompanha o curso de DD durante 4 semestres e em
cada um deles possui uma ênfase diferente. O objetivo da disciplina é simu-
lar um ambiente real de trabalho para proporcionar aos alunos experiência
prática durante toda a sua formação, de modo que eles cheguem ao mercado
preparados. Dois grupos focais foram realizados para recolhimento de dados
com alunos do Campus, a fim de coletar suas impressões e sugestões sobre a
cadeira.

1. Introdução
O curso de graduação em Design Digital chegou na UFC no primeiro semestre do ano de
2015. O processo de criação do curso foi coordenado pelas professoras Paulyne Matthews
e Ingrid Monteiro, que enxergavam a necessidade de implementar um curso com foco
em interação humano-computador e front-end, para completar as áreas de atuação do
profissional de tecnologia digital oferecidas pelo campus Quixadá.

O corpo docente de DD foi formado a partir da contribuição de diferentes campos
do conhecimento. Ele conta com professores da publicidade, do marketing, das artes
visuais, da programação, da experiência de usuário, do design, entre outros. Juntos, esses
profissionais estudam o mercado e investigam a atuação desses indivı́duos que até então
não se enquadravam em nenhuma categoria de atuação. A multidisciplinaridade fez parte
desse curso desde seu surgimento e é portanto um de seus valores principais.

2. Aprendizagem Cooperativa na sala de aula
A Matriz curricular de DD é um misto de disciplinas que não costumavam dialogar na
história da UFC. Por exemplo, aqui na UFC, os alunos têm aulas de história da arte no



mesmo semestre em que estudam programação. Para decidir quais componentes curri-
culares dariam forma ao curso, a coordenação procurou pesquisar bastantes instituições
com objetivos semelhantes, como também atender às especificações do MEC. Ao longo
dos anos, algumas alterações foram feitas na grade de disciplinas. Isso acontece porque,
por se tratar de um mercado novo, sabe-se que muitas mudanças podem ocorrer e às vezes
é preciso redirecionar as velas do barco para seguir o fluxo de negócios.

O Ceará possui muitos cursos de Design, distribuı́dos em diversas faculdades,
públicas e particulares. As modalidades de estudo são bastante variadas, como design
de interiores, design de moda, design de produção, etc. Instituições como Unifor, Fa7,
Faculdade Farias Brito, Fanor, Estácio, Fametro, Faece e UFC, as quais têm notória visi-
bilidade no Estado e que formam um grande número de profissionais anualmente, todas
têm cursos de Design. Em todos eles existe a disciplina de Projeto Integrado, de acordo
com as matrizes curriculares presentes em seus sites, assim como nos outros cursos do
paı́s, como afirma a seguinte autora:

A disciplina denominada Projeto em Design se caracteriza pela sua na-
tureza teórica-prática, fazendo parte de todos os currı́culos dos cursos de
graduação em Design e é oferecida em todas as diversas habilitações.

[Dias 2004, p.94]

A ementa dos projetos apresenta os seguintes tópicos como objetivo da disciplina:

• Apresentar os princı́pios e conceitos, teóricos e práticos, da concepção, im-
plantação e avaliação de produtos e serviços digitais;
• Conhecer diferentes metodologias projetuais a fim de identificar afinidades, con-

sistência, inconsistência e concatenações possı́veis entre os modelos teóricos;
• Proporcionar ampla visão sobre os processos de gerenciamento de projetos de de-

sign digital, para meios e mı́dias digitais, considerando a relação designer, cliente
e público-alvo;
• Aprender a construir relações interpessoais necessárias ao desenvolvimento de

projetos em equipe. Compreender as dimensões da linguagem e sua exploração no
nı́vel da relação com o aparelho, do aparelho e da auto-organização do aparelho.

Na UFC de Quixadá, os alunos têm contato com essa disciplina pela primeira
vez no terceiro semestre. O curso de Design Digital possui Projetos I, II, III e IV. Cada
um deles é pré-requisito dos outros e eles possuem ainda requisitos baseados em outras
disciplinas, com o objetivo de que sua complexidade aumente a cada projeto. Este deve
trabalhar as dificuldades encontradas na prática do design utilizando conhecimento pro-
veniente das outras disciplinas ofertadas no semestre

De acordo com suas ementas, cada projeto possui uma ênfase a ser explorada. São
elas, do primeiro ao último: foco no usuário, foco no produto, foco nos processos e foco
em negócios. A partir disso, o docente responsável formula temáticas como desafio para
a turma. Os projetos devem ser feitos em grupo, os quais desenvolvem artefatos digitais
especificados no começo do semestre, de acordo com a ênfase de cada projeto em questão.
Inicialmente, as disciplinas de projeto contavam com dois professores, responsáveis por
orientar e avaliar os trabalhos. Mas, ao passar do tempo, a coordenação do curso avaliou
essa necessidade e alterou a quantidade de professores por projeto para apenas um. Já são



mais de 20 projetos diferentes criados pelos alunos oriundos da disciplina, alguns com
repercussão nacional.

A importância dessa disciplina em cursos de Design é fundamental, porém seu
desenvolvimento quase nunca se dá de forma ideal. A multidisciplinaridade ainda é tema
pouco abordado no paı́s e muitas vezes aplicado de forma incorreta. Já na época da
implementação do primeiro curso superior de Design na Escola Superior de Desenho
Industrial (ESDI), esses problemas já se revelavam. Flávio de Aquino, na época diretor da
ESDI, propôs em 1964 uma reformulação do programa do curso iniciado no ano anterior,
no 83 que se refere à disciplina de Projetos, visando transformá-la no objetivo principal
do curso. Conforme relatado por Souza, sobre Aquino:

[...] O problema da integração curricular foi levantado mais uma vez, sem
que maiores indicações de solução que não fosse uma referência a neces-
sidade de aumentar gradualmente a complexidade dos projetos e que as
matérias teóricas convergissem para esse empenho.

[de Souza 2000, p.109]

Mesmo décadas depois, o problema ainda persiste. A interdisciplinaridade às ve-
zes ocorre de modo a unir duas ou mais disciplinas em um mesmo trabalho, mas mantendo
cada uma em sua área, utilizando suas ferramentas separadamente para criar um conteúdo
novo. Conteúdo o qual, ainda que novo, não é fruto de interdisciplinariedade. Esta deveria
se tratar de uma sı́ntese das disciplinas, nascida do dialogismo entre elas. Tal problema
existe também na forma como trabalhos em equipe são muitas vezes realizados, onde os
membros se reúnem para trabalhar cada um individualmente. [Guedes 1997] comenta: é
nas disciplinas projetuais que as dificuldades dos alunos em integrar os conteúdos pul-
verizados em disciplinas estanques se manifestam com maior intensidade, muitas vezes
conduzindo a experiências predominantemente ineficazes e frustrantes, tanto para os alu-
nos quanto para professores.

A dificuldade na tentativa de interdisciplinaridade já foi tema de pesquisa de mui-
tos autores. [Dias 2004] apresenta uma lista extensa de possı́veis causas para o problema.
Tais dificuldades são desafios no avanço de pesquisas multidisciplinares no paı́s. Mas não
devem ser barreiras limitantes para a continuidade do uso dessa metodologia enriquece-
dora.

Dois grupos focais foram realizados com alunos da UFC de Quixadá afim de cap-
tar as impressões dos discentes enquanto trabalho em equipe e práticas profissionais. Um
era formado por estudantes de cursos que não têm a disciplina de projeto e o outro, com
alunos de Design Digital.

3. Análise dos resultados
Sobre o primeiro grupo, os alunos alegaram não ver muita relação entre as disciplinas
de seu curso e também que não perceberam atitudes dos professores quanto à interdisci-
plinaridade. O grupo discutiu sobre os trabalhos de suas disciplinas e destacaram a falta
de diálogo entre eles, afirmando que enxergam os cursos de forma fragmentada, vários
pedaços que não se encaixam. Quando questionados sobre a utilização de conhecimentos
de uma matéria na prática de outra, os alunos responderam que fazem isso muito rara-
mente e por conta própria. Além disso, eles discutiram sobre sua pouca experiência em



trabalhos em equipe, concluindo que quando o fazem, se dá de forma individual, onde
cada membro faz um trecho do todo e no final, juntam as partes, muitas vezes de última
hora, no dia da entrega e que portanto não há uma integração da equipe, resultando em
um trabalho superficial, incoerente e onde cada participante só aprende a sua parte. O
grupo conversou ainda sobre trabalhos que levam noções reais de mercado ao curso e
concordaram que há poucas práticas ofertadas. Para eles, os cursos não têm feito os alu-
nos ganharem experiência na prática de sua profissão, deixando-os com medo de chegar
ao mercado de trabalho sem saber realmente o que vão fazer. De acordo com os membros,
a prática se dá em algumas cadeiras escassas e que, mesmo nessas, não há diálogo com
outras disciplinas. Apenas participantes alunos de Engenharia da Computação se senti-
ram mais à vontade quanto às noções práticas, por realizarem projetos finais em algumas
disciplinas.

O segundo grupo, composto por estudantes de Design Digital que atualmente cur-
sam projeto IV, discorreu sobre sua experiência em DD. Inicialmente, nos primeiros se-
mestres, eles não cursavam projeto e sobre isso alegaram não ver relação entre as discipli-
nas. De acordo com eles, no segundo semestre da primeira turma, houve entre os profes-
sores um tipo de ”pré-projeto integrado”, muito semelhante ao projeto, mas sem ementa,
foco ou planejamento. Os alunos consideraram que essa tentativa não agregou muitas ex-
periências positivas e que foi um primeiro contato superficial. Em seguida, tendo iniciado
as disciplinas de projeto, os membros declaram começar a ver uma relação entre as outras
cadeiras do semestre, mas disseram também que percebiam pouco interesse dos profes-
sores em saber o que estava sendo visto nas outras disciplinas para então fazer alguma
relação com elas. Para eles, a coordenação do curso deveria organizar mais estratégias de
interdisciplinaridade, mas que é papel do professor conciliar os conteúdos. O grupo apon-
tou ter visto muitas melhorias com o passar do tempo nas disciplinas de projeto, como por
exemplo o fato de atualmente a cadeira ter apenas um professor responsável, ao invés de
dois, como era antes. Sobre esse professor, eles afirmaram que ele não precisa ter muitos
conhecimentos especı́ficos na área que estão atuando, mas principalmente interesse de se
comunicar sempre com os professores das disciplinas do semestre, como também se res-
ponsabilizar pelo suporte estrutural no andamento da cadeira. Em pauta estava também o
interesse dos professores de outras disciplinas em ensinar coisas que auxiliem os alunos
no projeto do semestre. Os participantes do grupo concordaram que quanto a isso não há
muito o que ser feito, pois, muitas vezes, esses docentes dão aula para alunos que não ne-
cessariamente cursam projeto ou muito menos Design. Eles disseram que a melhor forma
de fazer isso é quando o próprio aluno busca auxı́lio do professor, pois este nunca nega
ajuda. Em relação ao trabalho em equipe, todo o grupo se demonstrou satisfeito quanto à
experiência proveniente de projeto. Eles refletiram sobre o tipo de profissionais que esco-
lhem para compor seu time e também sobre o tipo de profissionais que eles próprios serão.
Isso porque em trabalhos que você faz em conjunto, uma escolha errada sua pode vir a
prejudicar a todos, então o cuidado deve ser redobrado. Ainda sobre esse tópico, alguns
falaram que estavam acostumados a fazer tudo sozinhos antes e que, quando encontraram
uma boa equipe, que realmente divide as tarefas, começaram a enxergar trabalho de grupo
sob uma nova ótica. Por fim, todos concordaram ser uma experiência muito proveitosa,
pois além de te fazer uma pessoa mais sociável, te prepara para o mercado de trabalho
que, na área de Design pelo menos, quase todas as empresas utilizam a metodologia do
trabalho em equipe.



Continuando a discussão, o grupo focal debateu acerca dos pontos positivos e
negativos enxergados na disciplinas. De positivo, os membros listaram os seguintes pon-
tos: Circunstâncias de projeto real; Dificuldades sérias; Tomada de decisões importantes;
Prática da profissão; Sincronização de conhecimentos acumulados no curso; Interação
Social. Quanto aos pontos negativos, foram menos pontuais. O grupo disse notar alguns
problemas na execução de projeto. Por exemplo, algumas pessoas passam para projeto
II, III ou IV sem os conhecimentos necessários em todas as áreas, acabam por ficar limi-
tados em apenas uma função em todos os projetos até o final do curso. Outro problema
que apontaram foi a simultaneidade de conteúdo e prática, usando o exemplo do avião
que você constrói e voa ao mesmo tempo. Para eles, é muito ruim ter que implementar
funcionalidades que ainda estão entendendo ou que só verão no fim do semestre. Os par-
ticipantes mencionaram também a repetitividade de conteúdos que têm que ver nas aulas
devido à falta de diálogo entre as disciplinas. Por fim, o grupo foi questionado sobre notar
melhoria na qualidade de seus trabalhos a cada disciplina de projeto e todos os participan-
tes responderam que sim, que seus trabalhos estão cada vez mais profissionais, baseados
em um bom acabamento e em boas práticas. Eles acrescentaram notar que os alunos que
ainda não cursam projeto não apresentam essa preocupação com os trabalhos como os
que cursam.

4. Conclusão
Estar na Universidade é ser apresentado a muitas novas informações, mas de nada serve
a teoria sem a prática. Os alunos do campus de Quixadá sentem muita necessidade de
simular o ambiente de trabalho, pois se percebem despreparados para o mercado no qual
em breve vão navegar. Mesmo os cursos que não têm Projeto Integrado como disciplina
em seu currı́culo, poderiam ter mais interdisciplinaridade, mostrando aos alunos como
os conhecimentos se relacionam naquilo que é exigido dos profissionais das empresas.
A escola brasileira deixa muito a desejar a respeito de integração, as matérias não dia-
logam. Infelizmente os alunos declaram sentir esse problema também na Universidade.
Nem todos os estudantes terão oportunidade de conseguir bolsas de pesquisa ou de ser
aprovados em projetos de extensão, por isso a sala de aula é o principal lugar onde a
interdisciplinaridade deve ocorrer.

A disciplina Projeto Integrado é tida como a cadeira mais imporante de todos os
semestres para o curso de Design Digital e tem obtido resultados muito satisfatórios. Os
alunos que têm a chance de cursá-la adquirem bastante experiência, noções de prática
profissional e aumento na qualidade de seus trabalhos. Design Digital é um curso novo,
tanto em termos de existência, quanto em área de abordagem. Sua primeira turma está
desbravando este mercado e isso é um desafio para alunos, professores e coordenadores.
Projeto Integrado não foi sempre uma cadeira perfeita e completa, mas tem melhorado
muito na opinião dos alunos. Para eles, a existência dessa disciplina é fator determinante
no tipo de profissional que serão quando concluı́rem o curso.
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Abstract. Considering the problem of water wastage in agriculture and the
campus of the Federal University of Ceará (UFC) in Quixadá located in a re-
gion affected by severe drought problems, this paper proposes a prototype of
automation for campus lawn irrigation, which aims to introduce the campus in
a scenario of an Intelligent Campus.

Resumo. Considerando o problema de desperdı́cio de água na agricultura e
o campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Quixadá localizado
em uma região afetada por problemas de seca severa, este trabalho propõe um
protótipo para irrigação do gramado para o campus, que visa introduzi-lo para
o cenário de um Campus Inteligente.

1. Introdução

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) está surgindo como uma tendência global
e consolidando-se nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em geral. Neste
termo, tem-se a ideia de diversos objetos inteligentes providos de alguma capacidade
de identificação, detecção e atuação, que estão interligados por meios fı́sicos e lógicos
para permitir uma nova classe de aplicações e serviços. Dessa forma, os dispositivos
ficam cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas facilitando suas vidas, de forma
transparente e tornando-se algo comum em seu ambiente [Miorandi et al. 2012].

Cidades enfrentam um desafiador processo de expansão que influencia direta-
mente na qualidade de vida dos seus habitantes, afetando desde serviços primários (saúde,
segurança e educação) até os mais secundários (gestão de recursos naturais e de mobili-
dade urbana). Estes problemas podem ser aliviados/resolvidos com aplicação das TICs,
por consequência, a IoT. A partir dessa aplicação, obtemos o conceito de Cidade Inteli-
gente [Weiss et al. 2015]. O conceito de campus universitário inteligente é similar ao de
cidade inteligente, porém em escala menor, retendo-se apenas a algumas partes do que
as cidades inteligentes podem oferecer. Campi inteligentes preveem conectar os recursos
educacionais de grande alcance à instituição e aos alunos, contribuindo para o desenvol-
vimento intelectual e social [HUANG et al. 2012].

Considerando que a definição de campus inteligente é ligeiramente diferente da
de cidade inteligente, os campi universitários podem também ser automatizados para usos
mais eficientes de recursos naturais, bem como para facilitar a vida de estudantes, profes-
sores e demais funcionários. Dessa forma, propomos a automação da irrigação da grama
do Campus de Quixadá, reduzindo os custos associados ao gasto de água e aumentar a
produtividade para funcionários responsáveis pela irrigação.



A Seção 2 aborda brevemente a IoT, definindo objetos inteligentes, e focando
sobre Campi Inteligentes. A Seção 3 aborda sobre a agricultura inteligente e a realidade
de Quixadá em relação a irrigação do Campus e como o projeto proposto pode ajudar na
realidade em questão. Em seguida, a subseção 3.1 que descreve rapidamente a ideia do
projeto e explicação das interfaces de monitoramento de controle; a subseção 3.2 exibe
e descreve o sistema embarcado do projeto; a subseção 3.3 o código-fonte. Por fim, a
última seção fornece uma conclusão sobre o trabalho.

2. Internet das coisas
Em IoT existem objetos inteligentes, que são objetos comuns do cotidiano das pessoas
ligados a uma rede, sensores/atuadores e que possuem capacidades minı́mas de lógica
digital. Por consequência, a IoT tem um grande potencial no uso desses objetos em diver-
sos aspectos das atividades humanas. Com a capacidade de ser dinâmica e interagir com
o meio fı́sico para traduzir suas entradas em fluxos de dados de informações capazes de
desencadear ações sobre aquele objeto.

2.1. Campi Inteligentes

Nos campi inteligentes são encontrados praticamente todos os problemas enfrentados nas
cidades, problemas esses que as TICs tentam tratar por meio automação desses ambien-
tes. Como, por exemplo, o controle do ar condicionado, iluminação, coleta de resı́duos,
mobilidade urbana, agricultura inteligente, controle de salas ocupadas ou disponı́veis e
entre outros. Na medida que se tem um campus cada vez maior, fica mais evidente a
necessidade de usar as TICs no ambiente.

Partindo dos conceitos de IoT, da implantação de objetos inteligentes em casas,
locais de aprendizado, entre outros, deu-se origem à ideia de casas, cidades e campi in-
teligentes. Um Campus Inteligente inclui diversos tipos de redes de sensores, gateways,
atuadores, sistemas finais, sistemas gerenciadores de bancos de dados e interfaces web
para eventuais ações do usuário [Phougat et al. 2017]. O importante para o desenvolvi-
mento deste trabalho é o conceito de Campus inteligente, no qual é focado.

3. Projeto
O campus da UFC em Quixadá localiza-se no sertão central, onde o clima predominante
é o semi-árido com perı́odo chuvoso em pequenas épocas do ano, sendo necessário o uso
adequado de um recurso natural escasso na região, a água. O uso de tecnologias aplicadas
na agricultura inteligente na irrigação do gramado do campus por meio de um sistema
projetado, ajuda a minimizar o desperdı́cio de água, como afirma [Reis 2015].

3.1. Descrição do Projeto

Será proposto um protótipo para automação da irrigação do campus de Quixadá, que
tem como objetivo reduzir os custos do gasto de água no mesmo, visando possibilitar o
aumento da produtividade dos funcionários responsáveis por essa tarefa.

Para auxiliar na utilização do protótipo, foi criada uma aplicação web, chamada
Campi App, para o controle do mesmo. Nesta aplicação é possı́vel: desligar ou ligar a
função automática de manipular a Válvula Solenóide com base na umidade captada, ati-
var a Válvula Solenóide independente da umidade capturada, obter informações gerais do



projeto e verificar se a Válvula Solenóide está ativada ou não. Para realizar a comunicação
entre a aplicação web e o microcontrolador foi utilizado o protocolo MQTT. O projeto
web foi criado utilizando AngularJs, que é um framework JavaScript open-source, man-
tido pelo Google; em um esforço para facilitar tanto o desenvolvimento quanto o teste dos
aplicativos [Darwin and Kozlowski 2013]. A aplicação é ilustrada na Figura 1, na qual
se tem um espaço para verificar o valor captado pelo sensor de umidade, outro para ligar
ou desativar a Válvula Solenóide, outro para ativar diretamente a irrigação e outro para
verificar se a Válvula Solenóide está ligada ou não.

Figura 1. Aplicação Web

O MQTT é um protocolo de mensagens baseado na arquitetura publish/subscribe,
voltado para dispositivos restritos e redes inseguras, com baixa largura de banda e alta
latência. Os princı́pios do design do MQTT são minimizar os requerimentos de recursos
de dispositivo e de largura de banda tentando garantir confiabilidade e garantia de entrega
[Martins and Zem 2016].

3.2. Sistema Embarcado

De acordo com [Cunha 2007] quando coloca-se capacidade computacional dentro de um
circuito integrado, equipamento ou sistema, temos um sistema embarcado, ele também é
dito como um sistema completo e independente, mas preparado para realizar apenas uma
determinada tarefa. Com base nesses conceitos, será mostrado um pouco sobre o sistema
embarcado utilizado neste projeto proposto. Abaixo serão definidos exemplos sobre as
principais partes que compõem o projeto.

• Arduino: de acordo com [McRoberts 2011] “um Arduino é um microcontrolador
de placa única e um conjunto de software para programá-lo. Possui um processa-
dor Atmel AVR e suporte embutido de entrada/saı́da.” O dispositivo está ilustrado
na Figura 2 de número 1.
• Válvula Solenóide: é um dispositivo eletromecânico que libera ou interrompe a

saı́da do produto que está sendo aplicado. O dispositivo está ilustrado na Figura 2
como o número 4.
• Sensor de Umidade do Solo Higrômetro: se trata de uma sonda que é enterrada

no solo, e um pequeno módulo contendo um chip comparador LM393, que lerá os
dados do sensor e irá enviá-los para o microcontrolador, no nosso caso, o Arduino
Uno. O sensor está ilustrado na Figura 2 com o número 2.



Figura 2. Sistema Embarcado

Com a junção desses itens, é possı́vel construir o projeto proposto de uma forma
bem barata, pois é possı́vel alocar várias Válvulas Solenóides e Sensores de Umidade em
um mesmo Arduino, para os vários locais gramados do Campus, levando em consideração
que esses dispositivos são de baixo custo; no projeto proposto, só existe apenas uma
alocação, isso é decorrente por se tratar de apenas um protótipo. Atualmente, a aplicação
web e o código implementado está focado apenas no controle de uma Solenóide; o ob-
jetivo pós-protótipo é aumentar essa capacidade, para validar a questão do baixo custo
que o mesmo pode proporcionar. O Arduino ficará responsável por realizar a leitura do
Sensor de Umidade, que estará encravado na terra para verificação de umidade, com essa
informação o Arduino tomará a decisão de enviar um sinal ou não para o Relê. Se o
solo estiver úmido, o Relê deixará passar a energia necessária para o Válvula Solenóide,
permitindo a passagem da água para a irrigação da grama.

3.3. Parte do código básico do Arduino
1 void loop() {
2 uip.poll();
3 valor_analogico = analogRead(pino_sinal_analogico);
4 if(projetoLigado){
5 if (valor_analogico > 800 && valor_analogico < 1024){
6 digitalWrite(pino_rele, LOW);
7 }else{
8 digitalWrite(pino_rele, HIGH);
9 }

10 }
11 if(valvulaObrigatoriamenteLigada){
12 digitalWrite(pino_rele, LOW);
13 delay(500);
14 }
15 if(!valvulaObrigatoriamenteLigada && !projetoLigado){
16 digitalWrite(pino_rele, HIGH);
17 }
18 if(!mqtt.connected()){
19 iniciandoMQTT();
20 delay(500);
21 }
22 }

.



O código acima ilustra um pouco da lógica por trás do funcionamento do projeto
no Arduino. No exemplo, existe um método chamado loop, que é responsável por execu-
tar várias vezes enquanto o Arduino estiver ligado; dentro do código, temos a linha 3, que
realiza a leitura do Sensor de Umidade, depois que a leitura é realizada, uma verificação
é realizada na linha 5, que serve para indicar se o sensor está detectando se o solo está
seco. A linha 6 é responsável por ligar o Relê, executada apenas se a condição da linha 5
for verdadeira (solo seco). Na linha 4 existe uma condição para indicar se o projeto deve
estar em funcionamento ou não. A linha 8 é responsável por desligar o Relê, executada
apenas se a condição da linha 5 for falsa (solo úmido). A linha 11 ficará responsável
de verificar se a Válvula Solenóide deve ser ligada mesmo se o solo estiver úmido. Das
linhas 18-21 temos a lógica envolvida para a conexão do MQTT para a comunicação.
Todo o projeto foi disponibilizado via GitHub, ao qual está disponibilizado através do
link: https://github.com/TamyresBezerra/CampiApp.git.

4. Conclusão
Cada vez mais a realidade dos Campus Inteligentes estão aparentes na vida das pes-
soas que o compõem, notando-se a necessidade de aplicação das TICs nesses ambi-
entes. O projeto apresentado em protótipo neste trabalho é uma pequena contribuição
para o começo do desenvolvimento dessa ideia no Campus de Quixadá. Sugere-se para
realização de trabalhos futuros, que o protótipo possa ser aperfeiçoado ou a sugestão de
automatização de outras necessidades do campus.
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Abstract. Transforming abstract concepts such as the Higgs Boson and 

Quarks into characters and visual elements is a challenge. This article briefly 

describes the story and the development of the characters in the teaching 

assistant game Big Bang. However, its focus is on the development of the 

visual appearance of the characters. 

Resumo. Transformar conceitos abstratos como bóson de Higgs e Quarks em 

personagens e elementos visuais é um desafio. Este artigo descreve 

brevemente a estória e o desenvolvimento de roteiro e personagens do jogo de 

apoio ao ensino de Física, Big Bang. O foco principal do artigo é a descrição 

da maneira como foi trabalhado o desenvolvimento da aparência visual dos 

personagens do jogo. 

 

1. Introdução 

O desenvolvimento de jogos que utilizam conceitos de Física em seu gameplay não é 

nenhuma novidade. No entanto, os casos onde esses jogos são desenvolvidos com o 

propósito de auxiliar o ensino da matéria não são tantos. A ideia inicial do 

desenvolvimento de um jogo abordando a teoria do Big Bang veio da união da carência 

de materiais de apoio ao ensino e da dificuldade apresentada por alunos do ensino 

médio para entender os conceitos abordados. Nesse contexto, surgiu a necessidade de 

adequar a aparência dos personagens do jogo aos conceitos abordados sem deixar de 

lado a humanização dos mesmos no intuito de causar empatia entre jogadores e 

personagens. 

Mediante pesquisa pode-se perceber que, de maneira geral, os jogos costumam 

usar conceitos de física de duas maneiras. A primeira é abordá-los de forma indireta, 

como é o caso do jogo Angry Birds Space que utiliza conceitos como o da força da 

gravidade para fazer com que os pássaros, após serem disparados, sigam a trajetória 

desejada e atinjam os porcos espaciais que precisam ser eliminados. A segunda é 

abordar esses conceitos diretamente com o propósito de auxiliar o aprendizado dos 

mesmos explicando cada um deles à medida que o jogo se desenrola. Esse é o caso de 

jogos como Conhecendo a Física que se trata de “um jogo de tabuleiro de perguntas e 

respostas, onde os jogadores devem percorrer as casas do circuito fechado, cumprindo 

determinações que algumas casas espalhadas pelo tabuleiro exigem. Vence o jogo, o 

jogador que primeiro completar o circuito [...]” (FRANCISCO, 2009, p 18). O jogo 



aborda em suas perguntas os seguintes temas: Mecânica; Termodinâmica; Óptica; 

Hidrostática; Ondulatória e Eletromagnetismo. 

 

2. O jogo Big Bang 

A ideia inicial da construção de um jogo que abordasse a teoria do Big Bang aconteceu 

no contexto do mestrado de ensino de física da Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

em Quixadá e então foi estabelecida uma parceria com a Universidade Federal do Ceará 

(UFC) em Quixadá via projeto de extensão para possibilitar o aprimoramento da ideia e 

posteriormente o desenvolvimento do jogo por alunos dos cursos de graduação da UFC. 

O público-alvo são os alunos do ensino médio, visto que é nesse momento da 

vida escolar onde os conceitos da origem do universo segundo George Lemaître (Big 

Bang) são apresentados aos alunos. O intuito do mesmo é propiciar uma imersão maior 

nesses conceitos se utilizando de recursos gráficos como tentativa de facilitar o 

entendimento. A proposta do jogo é ser utilizado como ferramenta de apoio ao ensino, 

então a duração total de gameplay foi fixada em aproximadamente 50 minutos (duração 

de uma aula no ensino médio), só é possível jogá-lo individualmente. Atualmente o jogo 

encontra-se em fase final de desenvolvimento. 

3. Personagens e Roteiro 

O desenvolvimento da estória se baseou na saga do herói. O propósito do herói é 

permitir que expansão e o esfriamento do universo possibilitem o surgimento das 

partículas elementares (Quarks, Léptons, Bósons etc), em seguida, dos prótons e 

nêutrons e, por fim, dos primeiros átomos de Hidrogênio e Hélio. Essa sequência de 

acontecimentos permite o surgimento do universo como o conhecemos hoje. Ao anti-

herói cabe o papel de tentar impedir isso. 

O jogo foi dividido em 4 fases e 3 cutscenes que acontecem ao final de cada uma 

das fases e fornecem informações mais detalhadas sobre os conceitos físicos envolvidos 

em cada uma delas. Todas elas acontecem em um lugar fictício chamado Castelo da 

Singularidade. Maiores detalhes sobre o roteiro podem ser encontrados em (VIDAL, 

2017). 

Dentro desse contexto, a necessidade de desenvolver dois tipos de personagens 

foi identificada: personagens completamente fictícios, onde a liberdade no 

desenvolvimento da aparência é maior; personagens que representam diretamente 

alguma das entidades físicas abordadas pela teoria, onde o desenvolvimento da 

aparência do personagem necessita de características que remetam mais à partícula 

representada em cada caso. A seguir estão descritos os personagens criados e o processo 

de criação desses personagens. 

 

4. Desenvolvimento dos personagens 

4.1. Personagens Fictícios 

Os personagens desenvolvidos com maior liberdade foram: Alltron, o herói; Hod, o 

anti-herói; Darkon, o general do exército de Hod; Minions, utilizados na fase 3. 

Abaixo está descrito o processo de criação de um deles. 



Hod 

Ao fictício Hod (Figura 1) coube o papel de representar o anti-herói da trama. Ele é 

composto principalmente de matéria escura. Como toda a matéria não escura do 

universo se concentrava em um único ponto antes do começo da expansão, ele pode ser 

considerado o senhor de tudo até esse momento. Ao perceber o princípio da expansão e 

que a diminuição de seus domínios seria uma consequência natural disso, Hod constrói 

o Castelo da Singularidade ao redor do universo condensado na tentativa de impedir que 

a expansão continue. 

A paleta de cores escolhida para ele possui, principalmente, tons de roxo escuro, 

azul escuro e branco, que foi usado nos olhos e boca com o intuito de permitir uma fácil 

distinção de suas expressões faciais. Para a sua forma optamos por utilizar o mínimo 

possível de formas que remetessem a coisas existentes no universo de hoje, no entanto, 

mantivemos formas como a mão e o rosto para facilitar a interação dentro do jogo, na 

luta entre Hod e Alltron que acontece na quarta fase, e na tentativa de causar empatia. 

Outros personagens que foram desenvolvidos da mesma maneira são: Alltron no 

início do jogo (Figura 2.a.), Alltron após sua união ao primeiro Bóson de Higgs (Figura 

2.b.), Alltron após sua união ao segundo Bóson de Higgs (Figura 2.c.), o General 

Darkon (Figura 2.d.) e os Minions (Figura 2.e.). 

 
    Figura 1.: Hod 
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Figura 2. Evolução da representação do Alltron, Darkon e minion 

 

4.2. Personagens representantes de entidades físicas 

O desafio maior no desenvolvimento desses personagens foi encontrar uma forma de 

representar graficamente algo que não é visto a olho nu. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa sobre cada uma dessas entidades físicas. A pesquisa incluiu desde textos 

explicativos até imagens feitas por software de como seria representado visualmente o 



comportamento de cada uma delas. A partir disso, o desenvolvimento dos personagens 

foi iniciado buscando sempre uma humanização do mesmo no intuito de causar empatia 

nas pessoas que jogarem o jogo. Abaixo está descrito como esse estudo foi feito para os 

personagens Bóson de Higgs. 

Bósons de Higgs  

De forma extremamente simplificada, é possível dizer que o Bosón de Higgs é a 

partícula responsável por dar massa a todas as demais partículas mediante seu 

decaimento. Partindo dessa afirmação foi feito o desenvolvimento do personagem. As 

funções atribuídas a eles foram: explicar aos jogadores os conceitos físicos de maneira 

mais detalhada durante as cutscenes; e o fortalecimento e mudança de aparência de 

Alltron mediante união com o mesmo. 

O fruto mais relevante da pesquisa feita para o Bóson de Higgs pode ser visto 

logo abaixo (Figura 3), a partir dessa representação gráfica de seu comportamento foi 

realizado o estudo de forma e de cor (Figura 4) e a partir desse estudo os visuais foram 

determinados (Figura 5). Optamos por usar paletas de cores diferentes para cada um dos 

Bósons com o intuito de explorar essas cores diferentes no corpo de Alltron após a 

união. Quanto à forma a opção escolhida foi utilizar as linhas que formam sessões de 

elipses vistas na (Figura 3) como fios de cabelo e de barba, já os círculos observados na 

mesma figura foram utilizados como olhos, boca e óculos. As únicas das partes do 

corpo dos personagens que não foram tiradas do exemplo foram as mãos, as mesmas 

foram utilizadas no intuito de humanizar um pouco mais os personagens e de 

possibilitar que o mesmo pudesse gesticular durantes as cutscenes. 

Outros personagens desenvolvidos da mesma maneira foram os Quarks e 

Léptons (figura 6), os Prótons e Nêutrons (figura 7), o Átomo de Hidrogênio (figura 8) e 

o Átomo de Hélio (figura 9). 
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5. Conclusão 

Foi possível observar que, utilizando a abordagem descrita nesse artigo para o 

desenvolvimento da estética dos personagens, os resultados finais em sua grande 

maioria foram considerados satisfatórios pelo os membros da equipe, principalmente 

pelo responsável técnico da área de física, e foi possível manter a estética “cartunesca”. 

Inicialmente tivemos alguns problemas com o visual do personagem Bóson de Higgs 

por ele remeter em alguns pontos ao símbolo do culto, oriundo da cidade de Dover nos 

EUA, Pastafarianismo. Esse problema foi contornado com a apresentação da origem 

estética do personagem (Figura 3). Esse foi considerado pontual e não impedirá o 

envolvimento dos jogadores com a narrativa do jogo. Por fim, o jogo (sua narrativa, 

personagens e trilha sonora) tem potencial de engajar os estudantes no aprendizado 

sobre o tema. Como trabalhos futuros é possível destacar a necessidade de apresentar o 

jogo ao público-alvo e receber feedback para possíveis melhorias. 
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Abstract. The use of an agile methodology for risk management becomes 

necessary in complex projects with more uncertainties to be managed. These 

projects also use tools that can support and accelerate the software 

development process. In this context, this article presents a comparative 

analysis of risk management tools based on the RisAgi methodology, which is 

an approach for agile risk management. The results indicate that the tools do 

not fully support the characteristics of the chosen methodology. 

Resumo. A utilização de uma metodologia ágil para o gerenciamento de 

riscos se torna necessária em projetos complexos e com mais incertezas a 

serem gerenciadas. Esses projetos utilizam também ferramentas que possam 

apoiar e acelerar o processo de desenvolvimento do software. Neste contexto, 

o presente artigo apresenta uma análise comparativa de ferramentas de 

gerência de riscos baseada na metodologia RisAgi, que é uma abordagem 

para a gestão ágil dos riscos. Os resultados apontam que as ferramentas não 

suportam totalmente as características da metodologia escolhida.  

1. Introdução 

As empresas de tecnologia da informação (TI) buscam constantemente a melhoria da 

qualidade dos seus produtos e serviços, que é condicionada à conclusão com êxito dos 

projetos desenvolvidos por estas organizações. O sucesso dos projetos de software deve 

ser medido em relação à sua conclusão considerando as restrições de escopo, 

cronograma, custo, qualidade, recursos e riscos, além da aprovação das decisões e 

produtos entregues pelas partes interessadas [PMI 2013].  

Por este motivo é essencial que exista um bom gerenciamento dos projetos e que 

seja feita a escolha do ciclo de vida adequado para cada projeto, visando alcançar os 

requisitos definidos e as expectativas dos stakeholders. A gerência de riscos é uma das 

dez áreas de conhecimento da gerência de projetos apontada pelo Guia PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge) como as mais utilizadas na maior parte dos 

projetos de desenvolvimento de software [PMI 2013], além do crescente uso das 

metodologias ágeis como modelos de ciclo de vida, que ganharam uma quantidade 

considerável de adeptos ao longo dos últimos anos [Fagundes 2005].  

Geralmente a gerência de riscos não é aplicada explicitamente em projetos que 

utilizam metodologias ágeis. Essas abordagens definem iterações curtas, priorizam o 

funcionamento do software, enfatizam testes automatizados e entregas frequentes ao 

cliente, ajudando a equipe de desenvolvimento a evitar o maior risco possível, que é não 

entregar nada [Cohn 2010]. No entanto, utilizar uma metodologia ágil de gestão de 



 

 

riscos se torna essencial quando se trabalha com projetos complexos, extensos, com 

maior escopo e mais incertezas a serem gerenciadas [C. Neto, Santos, Cardoso and 

Oliveira 2013]. 

Considerando esse contexto, a metodologia RisAgi é apresentada por [C. Neto, 

Santos, Cardoso and Oliveira 2013], que é uma abordagem ágil para o gerenciamento de 

riscos baseada nos grupos de processos do Guia PMBOK e nos princípios das 

metodologias ágeis utilizadas nas organizações de TI. Essa metodologia foi utilizada 

neste trabalho como forma de comparar as ferramentas de gerenciamento de riscos. 

Nesse cenário, o presente trabalho possui o objetivo de realizar um levantamento 

de ferramentas na área de gestão de riscos e verificar se as ferramentas encontradas dão 

apoio à gerência de riscos sem ferir os princípios ágeis, considerando os critérios 

definidos baseados na metodologia RisAgi. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa na literatura sobre ferramentas de gerência 

de riscos em projetos e, em seguida, foi analisado se as ferramentas selecionadas na 

pesquisa suportavam os critérios da metodologia RisAgi. 

 Além da introdução, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: a seção 

2 apresenta alguns trabalhos que possuem relação ou enfoque semelhante com este 

artigo; a seção 3 apresenta a metodologia utilizada para realizar a comparação das 

ferramentas; a seção 4 apresenta uma análise comparativa de ferramentas de 

gerenciamento de riscos e, por fim, a seção 5 apresenta as conclusões obtidas e os 

trabalhos futuros pretendidos. 

2. Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados mostram comparações de ferramentas para a gestão de riscos, 

considerando fatores técnicos e a implementação adequada de determinadas 

características como critérios de comparação, tais como: processo de gerência de riscos, 

plataformas suportadas, integração e dependências com outros sistemas, idiomas 

disponíveis, documentação disponibilizada, geração de relatórios, usabilidade, valor da 

licença, entre outros critérios [Knob et al. 2006; Lutz 2006; Simon, Frozza and Furtado 

2011]. 

 Na pesquisa de [Simon, Frozza and Furtado 2011], é proposta também uma 

ferramenta de gerência de riscos que seja capaz de prever possíveis riscos em futuros 

projetos baseando-se nas experiências e histórico de riscos ocorridos anteriormente. 

Nos estudos realizados por [Knob et al. 2006, Lutz 2006], além da análise 

comparativa, as ferramentas RiskFree e ProRisk são apresentadas pelos autores 

respectivamente. As ferramentas possuem o objetivo de apoiar o gerenciamento de 

riscos baseando-se nas práticas estabelecidas pelo Guia PMBOK e pelo CMMI 

(Capability Maturity Model Integration), e a justificativa do desenvolvimento é apoiada 

pela análise comparativa realizada em cada trabalho. 

O presente artigo também apresenta uma análise comparativa de ferramentas de 

gerência de riscos, em que foram utilizadas quatro ferramentas para a execução do 

estudo. O seu diferencial, que pode ser observado na Tabela 1, é o uso da metodologia 

ágil de gestão de riscos denominada RisAgi para realizar a comparação das ferramentas. 

 



 

 

Tabela 1. Comparação dos trabalhos relacionados com o presente artigo 

 

Critérios da análise 

comparativa ou objetivos dos 

artigos 

Trabalhos 

[Knob et 

al. 2006] 

[Lutz 

2006] 

[Simon, Frozza 

e Furtado 2011] 

Artigo 

atual 

Características gerais Sim Sim Sim Não 

Proposta de ferramenta Sim Sim Sim Não 

Apoio à gestão de riscos ágil Não Não Não Sim 

3. Metodologia 

Para realizar a análise comparativa, foi necessário selecionar as ferramentas que serão 

incluídas no estudo e definir os critérios de comparação. A escolha das ferramentas foi 

determinada por meio de uma busca na literatura realizada com os seguintes termos: 

“ferramenta para gerência de riscos” e “ferramenta de gerência de riscos”, por meio dos 

quais encontramos artigos científicos que descrevem ferramentas voltadas para a 

gerência de riscos [Knob et al. 2006, Lutz 2006]. As ferramentas selecionadas foram: 

@Risk, RiskFree, Risk Radar e RiskTrak. 

Com o intuito de definir os critérios de comparação, foi realizada uma busca na 

literatura por abordagens para o gerenciamento ágil de riscos. Dentre elas: temos um 

processo ágil de gerência de riscos, que visa adaptar estes eventos às metodologias e 

práticas ágeis existentes [Moran, Zurich and Switzerland 2014]; e uma metodologia 

para a gestão ágil de riscos denominada RisAgi [C. Neto, Santos, Cardoso and Oliveira 

2013]. A metodologia RisAgi foi a abordagem escolhida pelo fato de ser mais específica 

para o gerenciamento de riscos. 

Na Tabela 2, são apresentados os critérios de comparação, que foram definidos 

baseando-se nas cerimônias e nos produtos de trabalho da metodologia RisAgi,  

Tabela 2. Critérios definidos para a análise comparativa das ferramentas 

Identificador Descrição 

C1 Armazenamento da lista de categorias de riscos 

C2 Armazenamento do Backlog de Riscos do Projeto 

C3 Registrar a severidade do risco 

C4 Registrar a classificação do risco como uma ameaça ou oportunidade 

C5 Registrar o plano de contingência e mitigação do risco 

C6 Criação e atualização do gráfico Burnup de Risco 



 

 

Para orientar a análise comparativa, decidiu-se utilizar a documentação 

fornecida por cada ferramenta, pois não tivemos disponibilidade de todas elas, assim, 

conseguimos padronizar a forma com a qual os resultados foram obtidos. 

4. Análise Comparativa das Ferramentas 

Nesta seção, é apresentada uma análise comparativa de ferramentas para a gerência de 

riscos, tendo foco em verificar se essas dão suporte à metodologia de gestão ágil de 

riscos denominada RisAgi, seguindo os critérios definidos na seção 3. Nos casos em 

que não foram encontrados nos documentos da ferramenta analisada informações sobre 

determinada funcionalidade, que é descrita em um critério de comparação 

correspondente, entende-se que a ferramenta não fornece o recurso. Os resultados da 

análise são apresentados na Tabela 3, em que foi considerado: suporta, quando a 

ferramenta atende ao critério; suporta parcialmente, quando a ferramenta não atende 

completamente ao critério; e não suporta, quando a ferramenta não atende ao critério.  

Tabela 3. Análise comparativa de ferramentas para a gestão ágil de riscos 

Critério/Ferramenta @Risk RiskFree Risk Radar RiskTrak 

C1 não suporta suporta 
suporta 

parcialmente 
suporta 

C2 não suporta suporta suporta suporta 

C3 não suporta suporta suporta suporta 

C4 não suporta suporta 
suporta 

parcialmente 
suporta 

C5 não suporta suporta suporta suporta 

C6 não suporta não suporta não suporta não suporta 

 Os únicos casos em que se considerou que a ferramenta suporta parcialmente um 

determinado critério ocorreram com o Risk Radar, sendo eles no critério C1, pois a 

ferramenta permite que seja armazenada uma lista de categorias de riscos, porém não 

possibilita a descrição de cada categoria, e, no critério C4, pois a ferramenta fornece a 

classificação do risco como uma ameaça, mas não como uma oportunidade.  

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este artigo apresenta uma análise comparativa de ferramentas de gerência de riscos 

baseando-se no RisAgi, que é uma metodologia ágil para a gestão de riscos. A partir dos 

resultados obtidos na análise, conclui-se que nenhuma das ferramentas suportam 

totalmente a metodologia, considerando especialmente o critério C6 que não é atendido 

por nenhuma delas. Este critério descreve a criação e a atualização do gráfico Burnup 

dos Riscos, que é usado para monitorar a severidade dos riscos durante todo o projeto, 



 

 

sendo bastante relevante para o gerenciamento dos riscos. Vale ressaltar também que os 

critérios C2, C3 e C5 são os mais atendidos pelas ferramentas, contudo, nenhum dos 

critérios é atendido por todas as ferramentas simultaneamente. 

 Como sugestão de trabalhos futuros, pretende-se utilizar as ferramentas para 

realizar uma análise mais profunda considerando os critérios definidos. Outra sugestão 

seria verificar se as ferramentas, que são usadas nas outras áreas de conhecimento da 

gerência de projetos, dão suporte às metodologias ágeis existentes. 
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Abstract. This summary presents an approach to automatized identification of
problems reported by mobile application users, that aims to facilitate and speed
up the process of understanding the feedback provided by the users, by the de-
velopers of the application. This work’s goal is to expse how the approach was
developed and what were the results after utilizing it in comments of two real
mobile applications.

Resumo. Este resumo apresenta uma abordagem para identificação automática
de problemas reportados por usuários de aplicações móveis, que visa facilitar e
agilizar o processo de entendimento do feedback provido pelos usuários, por
parte dos desenvolvedores da aplicação. O objetivo deste trabalho é expor
como a abordagem foi desenvolvida e quais os resultados após utilizá-la em
comentários de duas aplicaçõesmóveis reais.

1. Introdução

Na sociedade contemporânea, o uso de smartphones, tablets, dentre outros dispositivos
móveis é uma prática que faz parte do cotidiano de muitas pessoas. O número de dispo-
sitivos utilizados ao longo dos últimos anos é consideravelmente grande e está em cresci-
mento constante, uma vez que milhões de novos aparelhos são registrados a cada ano, o
que implica no desenvolvimento de uma grande quantidade de aplicações para tais dispo-
sitivos. Atualmente, o número de aplicativos alcança a casa dos milhões, apenas nas lojas
de aplicativos dominantes.

Aplicativos são distribuı́dos nas (stores), que oferecem funções para avaliação
e publicação de comentários sobre a aplicação. Nos comentários, os usuários re-
latam sobre a sua experiência ao usar o aplicativo [Nguyen et al. 2015], bem como
informações que agregam valor aos desenvolvedores [Inukollu et al. 2014], no que
diz respeito à manutenção e evolução da aplicação, tais como reporte de pro-
blemas e/ou bugs [Pagano and Maalej 2013]; sumário do uso das funcionalidades
[Guzman and Maalej 2014]; requisição de melhorias [Iacob and Harrison 2013]; e su-
gestão de novas funcionalidades [Guzman and Maalej 2014]. Uma análise do corpo de
comentários permite traçar um perfil do aplicativo, com base na opinião e no sentimento
de cada indivı́duo [Han et al. 2012], servindo como feedback direto aos desenvolvedores.

As aplicações podem receber centenas ou até milhares de comentários por dia
[Chen et al. 2014]. o que torna o processo de análise custoso, já que o esforço necessário



cresce proporcionalmente o número de comentários. Ademais, nem todos eles podem ser
considerados informativos, no sentido de prover um feedback sobre as funcionalidades da
aplicação [Chen et al. 2014], e não auxiliam o desenvolvedor na identificação das funci-
onalidades ou caracterı́sticas às quais o usuário se refere, o que diminui a eficiência da
análise em termos de tempo de execução e esforço. E mesmo após esse processo, ainda
é necessário identificar as informações de fato relevantes, e trabalhar no desenvolvimento
de soluções adequadas [Ciurumelea et al. 2017]. Dessa forma, caso os desenvolvedores
pudessem focar apenas nos comentários relevantes, eles economizariam não apenas o
tempo de filtragem daqueles que provém informação útil, mas também de identificação
dos tipos de informação e o real valor agregado por eles para a evolução do aplicativo. As-
sim, todo o tempo e esforço designados à análise de comentários poderiam ser aplicados
no desenvolvimento na evolução da aplicação [Ciurumelea et al. 2017].

O presente trabalho se propõe a definir e avaliar uma abordagem para extração e
análise de informações referentes a bugs e problemas em aplicativos, provenientes dos
comentários publicados pelos usuários de aplicações móveis. Além disso, a abordagem
prevê uma análise entre a avaliação atribuı́da à aplicação e a distribuição dos tipos de
comentários que ela recebeu. Os resultados deste trabalho visam auxiliar os desenvolve-
dores a visualizar, de forma fácil e rápida, os tipos de comentários mais comuns sobre
as suas aplicações, que problemas e bugs são reportados e qual a relação e o impacto
dos tipos de comentários e as notas atribuı́das ao aplicativo. Para isso, são consideradas
comentários extraı́dos de aplicações reais, publicadas na Google Play, pertencentes às ca-
tegorias de ”Redes Sociais”, uma vez que elas apresentam um maior volume de feedback
dos usuários [Pagano and Maalej 2013].

2. Trabalhos Relacionados
Há diversos trabalhos que buscam analisar e obter informações a partir das informações
presentes em comentários dos usuários sobre aplicativos móveis que eles utilizam. Há
estudos que mineram avaliações e comentários dos usuários de forma exploratória, ana-
lisando a relação entre o tamanho e a categoria do comentário e a nota atribuı́da ao apli-
cativo [Vasa et al. 2012]. Outro estudo analisa os tipos de problemas reportados nos co-
mentários, em diversos sistemas operacionais móveis [Man et al. 2016].

Há ainda estudos que propõem e validam ferramentas e frameworks para análise,
extração de informações relevantes e priorização de comentários dos usuários, que fre-
quentemente se utilizam de técnicas de linguagem natural e mineração de dados, tais
como o AR-Miner [Chen et al. 2014], o AR-Tracker [Gao et al. 2015b], e o PAID (Prio-
ritizing App Issues for Developers) [Gao et al. 2015a].

3. Procedimentos Metodológicos

3.1. Identificar aplicações

Inicialmente, foram definidas quais as aplicações móveis seriam consideradas, pertencen-
tes à categoria de ”Redes Sociais”, que comumente recebem mais feedback dos usuários
[Pagano and Maalej 2013]. Um dos critérios de seleção dos aplicativos é a sua popu-
laridade, determinada pelo número de downloads e comentários que elas possuem. É
esperado que aplicativos mais populares possuam um número maior de comentários con-
siderados informativos, portanto, de interesse dos desenvolvedores. Por fim, as aplicações



deveriam estar disponı́veis na Google Play. Os aplicativos selecionados foram as versões
para Android do Facebook e o Telegram. Ambos foram selecionados por serem aplicati-
vos bastante populares, e se encaixarem na categoria de ”Rede Social”.

3.2. Coletar e pré-processar os comentários das aplicações

Nessa etapa, foi realizada a coleta dos comentários utilizados na execução do trabalho.
O local de coleta será a Google Play Store, e a ferramenta para coletar os comentários
será a Heedzy. No processo de coleta, realizado por intermédio da ferramenta Heedzy,
primeiramente foram escolhidos os aplicativos cujos comentários serão coletados. Os
comentários coletados possuem vários atributos, mas apenas alguns deles são de rele-
vantes para este trabalho: origem, que define o nome da aplicação; conteúdo, que é o
corpo textual do comentário; e a nota atribuı́da. Para realizar o pré-processamento dos
comentários coletados, foi utilizada a biblioteca scikit-learn1, desenvolvida em Python e
mantida pelo Google. Ela oferece funções para pré-processamento de texto em inglês,
permitindo a realização de operações básicas de limpeza e preparação dos dados para
mineração, oriundas da área de Processamento de Linguagem Natural, como remoção de
stopwords, tokenização e lematização. Comentários vazios ou escritos e outro idioma
além do inglês foram removidos.

No total, foram coletados 1800 comentários sobre o Facebook e 2000 comentários
sobre o Telegram, coletados entre Julho e Novembro de 2017. Após o pré-processamento
para remoção de comentários inválidos ou escritos em outros idiomas além do inglês,
restaram 1545 comentários do Facebook e 1523 comentários do Telegram. Esses co-
mentários compõem o corpo de documentos utilizados no processo de clusterização rea-
lizado neste trabalho e definido mais adiante.

3.3. Clusterizar os comentários

Em seguida, foi executado o processo de clusterização. Clusterização ou análise de clus-
ters é o processo que busca dividir um conjunto de dados em grupos ou clusters, que
apresentam algum significado ou utilidade. Ela é feita de forma automática, por meio
de algoritmos de clusterização, e se utiliza exclusivamente dos dados que descrevem os
objetos e as suas relações. O objetivo da clusterização é juntar objetos semelhantes (ou
relacionados) em um mesmo grupo, e objetos diferentes (ou não relacionados) em grupos
distintos. Com isso, ela permite a descoberta de grupos coesos e previamente desconhe-
cidos do conjunto de dados [Han et al. 2012].

Para clusterizar os comentários, o framework minetext foi utilizado. Ele fra-
mework implementa várias técnicas de mineração de textos, dentre elas a clusterização.
Ela possui suporte aos algoritmos de clusterização DBSCAN e K-means, além de im-
plementar o cálculo de várias medidas de distância, entre elas o coeficiente de Jaccard,
a função de Fading e a distância Euclidiana. O algoritmo de clusterização selecionado
foi o K-medoids, utilizando para cálculo de distância o calculador de Jaccard. Uma das
caracterı́sticas do K-medoids é a definição prévia do número K de clusters que se deseja
obter. Como não há como saber de antemão qual o melhor valor para o número K, dado
que isso varia de acordo com o conjunto de dados, o algoritmo foi executado para diversos
valores de K. No total, o algoritmo foi executado para todos os valores pares entre 2 e 20,

1http://scikit-learn.org/stable/index.html



inclusive. E para cada um desses valores, a clusterização sofreu 20 iterações distintas.
Esse ultimo passo serviu para tentar obter um bom conjunto de clusters para cada valor
de K, já que os resultados do K-medoids podem variar mesmo para valores iguais de K.

3.4. Analisar os resultados da clusterização
Após realizada a clusterização, foram analisados os clusters obtidos para cada iteração
executada para cada valor de K, a fim de entender como os comentários foram agrupa-
dos, como os grupos poderiam ser definidos ou identificados e o que eles representavam.
Em especial, foi dedicada uma atenção maior à análise da iteração que apresentou o me-
nor SSE (Sum of Squared Errors), que indica a qualidade da clusterização baseada na
semelhança entre comentários em um mesmo cluster e a diferença entre clusters.

4. Resultados
Como dito anteriormente, o algoritmo de clusterização foi executado para um número
K de clusters, cujos valores abrangiam pares de entre 2 e 20, inclusive. E, para cada um
desses valores, o algoritmo foi executado em 20 iterações, e os resultados de cada iteração
foram armazenados para análise. Como era esperado, para ambas as aplicações, quanto
maior o valor de K, menor é o valor do SSE, ou seja, mais semelhantes os clusters são
internamente, e mais distintos eles são entre si.

Quando os número de clusters a ser gerados é muito pequeno, foi observado que
é comum comentários serem associados a um mesmo grupo apesar de não possuı́rem
termos em comum com os outros elementos do grupo. Por exemplo, para um valor de K
igual a 2, foi comum observar a geração de um cluster condensado com informações de
diversos tipos diferentes, enquanto o outro cluster era geralmente descrito por um único
termo. Isso pode ser observado em ambas as aplicações, embora o termo que descreve
esse último cluster varie.

À medida que o valor de K aumenta, é possı́vel observar que alguns clusters
começam a tomar forma e carregar um significado maior. Como exemplo, no caso do Te-
legram, em todas as iterações para o valor de K igual a 4, foi possı́vel observar a formação
de um cluster que continha majoritariamente comentários que falavam sobre algum pro-
blema na aplicação ou citavam possı́veis melhorias. Para tal valor de K, o mesmo não
pode ser observado no caso do Facebook. Para valores maiores que 4, é mais perceptı́vel
a formação de clusters que passam uma ideia especı́fica, comumente definida por um
único termo. Há uma iteração no caso do Facebook em que um cluster gerado contém
somente comentários que expressam ódio (hate), enquanto há grupos que se definem por
palavras positivas, como gostar (like) e super.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
De modo geral, foi possı́vel observar que muitos dos clusters gerados são definidos por
poucos termos, e normalmente o cluster mais denso é aquele que reúne termos não di-
retamente relacionados, o que pode ser interpretado como: os comentários nesse cluster
são iguais por serem diferentes dos comentários de outros clusters. Essa predominância
de alguns termos especı́ficos pode ser explicada pelo formato dos comentários, que geral-
mente são curtos e contém poucas palavras. Como trabalho futuro, é possı́vel se utilizar
de alguns dos clusters gerados por este trabalho para uma classificação supervisionada,
baseada na descrição de cada um deles.
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Ciurumelea, A., Schaufelbühl, A., Panichella, S., and Gall, H. C. (2017). Analyzing
reviews and code of mobile apps for better release planning. In Software Analysis,
Evolution and Reengineering (SANER), 2017 IEEE 24th International Conference on,
pages 91–102, Stonemout Castle, Poland. IEEE.

Gao, C., Wang, B., He, P., Zhu, J., Zhou, Y., and Lyu, M. R. (2015a). Paid: Prioritizing
app issues for developers by tracking user reviews over versions. In Software Reliabi-
lity Engineering (ISSRE), 2015 IEEE 26th International Symposium on, pages 35–45,
Montgomery Village Avenue, Gaithersburg, Maryland, United States. IEEE.

Gao, C., Xu, H., Hu, J., and Zhou, Y. (2015b). Ar-tracker: Track the dynamics of mobile
apps via user review mining. In Service-Oriented System Engineering (SOSE), 2015
IEEE Symposium on, pages 284–290. IEEE.

Guzman, E. and Maalej, W. (2014). How do users like this feature? a fine grained sen-
timent analysis of app reviews. In Requirements Engineering Conference (RE), 2014
IEEE 22nd International, pages 153–162, Blekinge Institute of Technology, Campus
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Abstract. This paper describes the generalized minimum spanning tree pro-
blem and one of its formulations of an uncorrected graph drawn with integer
programming. This article presents the planning of the implementation of this
model.

Resumo. Este artigo descreve o problema da árvore geradora mı́nima genera-
lizada e uma de suas formulações de um grafo não direcionado elaborada com
programação inteira. Este artigo apresenta o planejamento da implementação
deste modelo.

1. Introdução

O problema da árvore geradora mı́nima generalizada(Generalized Minimum Spanning
Tree – GMST) pode ser encontrado em várias situações no mundo real, onde uma rede
de clusters precisa ser conectada utilizando um nó de cada cluster. Esse problema vem
despertando o interesse de pesquisadores da área de pesquisa operacional por ser classi-
ficado como um problema NP–Difı́cil e por apresentar inúmeras aplicações práticas na
área de transportes, energia, telecomunicações, biologia molecular e agrupamento de da-
dos (HAOUARI e CHAOUACHI, 2006), além de aplicações em problemas de localização
de facilidades, em problemas de roteamento, em projeto de circuitos integrados e plane-
jamento da produção (DROR et al., 2000).

Existem muitas maneiras de abordar o problema tais como programação linear,
programação dinâmica, programação inteira, entre outras. Em (POP, 2002), o problema
é abordado de várias formas diferentes e umas das formas é com a programação linear.
Para esse trabalho vamos nos ater à formulação do problema apenas para grafos não-
direcionados. A ferramenta que será utilizada para a implementação do problema será o
IBM ILOG CPLEX optimization studio; uma IDE que resolve problemas de programação
inteira, problemas de programação linear, problemas de programação quadrática con-
vexa e não convexa e problemas convexos quadraticamente restritos ( resolvido através
de programação de cone de segundo ordem).

A Programação Linear consiste em métodos para resolver problemas de
otimização com restrições em que a função objetivo é linear em relação às variáveis de
controle, e o domı́nio destas variáveis deve satisfazer um sistema de inequações lineares.



2. Problema
O problema da árvore geradora mı́nima generalizado (do inglês, Generalized Minimum
Spanning Tree – GMST) tem como finalidade, a partir de um dado grafo G com vértices
divididos em grupos, encontrar uma árvore T que cubra ao exatamente um vértice de
cada grupo de G, de forma que a soma dos custos das arestas de T seja mı́nima. Por-
tanto, o problema é definido sobre um grafo ponderado G = G(V,E), onde V re-
presenta o conjunto de vértices e E = (i, j) : i, j ∈ V, i 6= j o conjunto de ares-
tas. Neste problema, o conjunto V de vértices do grafo é particionado em k grupos
Vi, i ∈ K = g1, g2, ..., gk(Feremans et al. ,2001). Um exemplo da aplicação do GMST é
no design de backbones em grandes redes de comunicação. Os dispositivos pertencentes
à mesma rede de área local existente correspondem a nós dentro do mesmo cluster e o
backbone é necessário para conectar um dispositivo por rede local.

Figura 1. Rede de grafos

Na Figura 1 temos um rede de grafos onde cada cluster possui um grafo não dire-
cionado com vértices que não estão necessariamente conectados.

3. Formulação
Seja G = (V; E) um gráfico não direcionado. Uma solução viável para o GMST pode
ser vista como um subgrafo livre de ciclo com m − 1 arestas, um nó selecionados de
cada cluster e conectando com outros clusters. Portanto, o problema do GMST pode ser
formulado como um problema de programação de inteira 0-1 (POP, 2002). Definimos que
ce é o custo da aresta e, denotamos que z(C) =

∑
i∈C

zi e x(C) =
∑
e∈C

xe, com isso temos

a função objetivo:
min

∑
e∈E

cexe (1)

E suas retrições são as seguintes:

• Garante que de cada cluster selecionamos exatamente um nó

z(Vk) = 1;∀k ∈ K = {1, ...,m} (2)



• Eliminar todos os ciclos

x(E(S)) ≤ z(S − i),∀i ∈ S ⊂ V, 2 ≤ |S| ≤ n− 1 (3)

• Garante que o subgrafo selecionado tenha m− 1 arestas.

x(E) = m− 1 (4)

• Cria uma variável binária xe para cada aresta e

xe ∈ {0, 1},∀e ∈ E (5)

• Cria uma variável binária zi para cada aresta i

zi ∈ {0, 1},∀i ∈ V (6)

Esta formulação foi introduzida por (Myung, 1995), e é chamada de generalized subtour
elimination formulation.

4. Trabalhos futuros
Em trabalho futuros pretendemos implementar a formulação com a linguagem C++ e a
IDE de programação IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, que permite a modelagem
e resolução de programas lineares e inteiros.

Depois de implementado o modelo, faremos uma avaliação experimental
comparando-o com outras abordagens disponı́veis na literatura.
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Abstract. It is evident the great increase of the competition of the organizati-
ons, the project management is being increasingly needed in order to meet the
demands and strategies of the companies so that the objectives of a project are
achieved. There are methodologies that complement the set of concepts presen-
ted in the PMBOK, one of which is PRINCE2. This work aims to make a compa-
rative analysis between the risk management using the concepts and processes
existing in the PMBOK and the risk management with the PRINCE2 method.
This comparison will evaluate how the use of the PRINCE2 risk management
methodology can assist projects based on PMBOK.

Resumo. É visı́vel o grande aumento da competição das organizações, o ge-
renciamento de projetos vem sendo cada vez mais necessitado com o objetivo
de atender as demandas e estratégias das empresas para que os objetivos de
um projeto sejam alcançados. Existem metodologias que complementam o con-
junto de conceitos apresentados no PMBOK, uma delas é o PRINCE2. Este
trabalho visa fazer uma análise comparativa entre o gerenciamento de riscos
utilizando os conceitos e processos existentes no PMBOK e o gerenciamento de
riscos com o método PRINCE2. Essa comparação servirá para avaliar de que
forma a utilização da metodologia de gerenciamento de riscos PRINCE2 pode
auxiliar projetos baseados no PMBOK.

1. Introdução
Identificação de riscos e mapear situações que possam comprometer a organização, se
tornou primordial para as organizações que desejam manter a sua imagem e reputação
estável diante do mercado, é notório que a gestão de riscos vem mostrando uma crescente
importância no contexto empresarial, (SCOFANO, 2013).

Nesse contexto, estudar e comparar metodologias existentes em Gerenciamento
de Projetos e verificar qual entre elas é a mais eficiente pode ajudar as organizações na
produtividade e qualidade dos produtos.

O Gerenciamento de Risco possibilita uma chance de melhor compreender a na-
tureza do projeto, envolvendo todos os membros presente no time de modo a identificar
as potenciais ameaças e oportunidades do projeto e responder a elas, normalmente estão
ligados a tempo, qualidade e custo. (VARGAS, 2014).

Justificativa dessa escolha é que o gerenciamento de risco é visto como uma ferra-
menta essencial diante do cenário de competição entre as organizações, onde riscos nega-
tivos são reduzidos e oportunidades podem ser geradas com a utilização destas práticas.



O objetivo deste artigo é apresentar o controle de risco do PMBOK e o tema de
risco do PRINCE2 destacando as etapas de elaboração do plano de gestão de risco em pro-
jetos e demonstrar a importância das duas abordagem e mostrar as principais diferenças e
como podem atuar lado a lado.

2. Referencial Teórico
Existe um alto nı́vel de compatibilidade entre o PRINCE2 e o PMBOK. O segundo cons-
titui uma ampla base de conhecimentos em gerenciamento de projetos, e é fato que toda
empresa, desejando gerenciar seus projetos de forma a aumentar suas chances de sucesso,
deverá levá-lo em consideração. O PRINCE2 é totalmente aderente às boas práticas con-
tidas no PMBOK, sendo em alguns aspectos a sua materialização, (ANGELO, 2008).

O PMBOK é um guia que abrange todas as áreas do gerenciamento de proje-
tos e busca sugerir boas práticas para todas as etapas de um projeto, do inı́cio ao fim.
Originado nos EUA, foi elaborado pelo PMI (Project Management Institute) e define o
gerenciamento de projetos como sendo uma aplicação de conhecimentos, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades dos projeto a fim de atender seus requisitos, (CRUZ,
2017).

O PRINCE2, ou Project In a Controlled Environment, é um método não pro-
prietário para gerenciamento de projetos. É adaptável a qualquer tipo ou tamanho de
projeto e cobre seu gerenciamento, controle e organização. vem sendo adotado como
padrão para todos os projetos governamentais no Reino Unido e amplamente utilizado
pela iniciativa privada não só naquele paı́s, mas também em outros lugares da Europa,
África, Oceania e Estados Unidos, (ANGELO, 2008).

Risco é definido como elementos incertos às expectativas, é aquilo que age cons-
tantemente sobre os objetivos, as metas e os meios estratégicos influenciando diretamente
o ambiente e provocando prejuı́zos. Um risco caso ocorra, poderá ter um ou mais impac-
tos no projeto, sendo eles negativos ou positivos, (BARALDI, 2010).

Segundo o PMBOK, o gerenciamento de risco destaca que planejar o gerencia-
mento dos riscos é o processo essencial ao sucesso de cinco etapas, são elas Identificar os
Riscos, Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar a Análise Quantitativa dos Ris-
cos, Planejar as Respostas aos Riscos e Controlar os Riscos, pois fornece tempo e recursos
necessários para todas as atividades do gerenciamento dos riscos. É importante entender
que o processo de planejar o gerenciamento dos riscos deve se iniciar na concepção do
projeto e ser concluı́do ainda nas etapas iniciais do planejamento do projeto.

Segundo PRINCE2, o tema de risco procura enfatizar a necessidade de identificar,
avaliar e controlar as incertezas e aumentar a capacidade do projeto de ter sucesso e atingir
seus objetivos. Nele está incluso quatros etapas principais para o gerenciamento de risco,
sendo elas, Avaliar, Planejar, Implementar e Comunicar. Os 4 primeiros passos são se-
quenciais, enquanto a comunicação sempre será feita para informar as partes interessadas
do que está acontecendo e para obter um feedback contı́nuo durante este processo.

3. Procedimentos metodológicos
O presente estudo consistiu na análise do guia PMBOK e o PRINCE2 no quesito risco
apontando seus principais diferenciais e igualdades presentes e pontos onde se asseme-



lham e como podem trabalhar de modo paralelo para a organização alcançar o máximo de
seus objetivos no projeto.

Inicialmente, para realizar esta comparação foi realizado pesquisas bibliográficas
para estudar, de forma isolada, os conceitos relacionados ao PMBOK e a metodologia do
PRINCE2. Logo depois foram verificadas como a implementação em conjuntos desses
conceitos podem melhorar os resultados do gerenciamento de riscos dos projetos.

O estudo teve foco nos processos presentes para o gerenciamento de risco do PM-
BOK e do Tema de Risco do PRINCE2 focando em sua estrutura e os sequenciais pro-
cessos presentes. Os processos utilizados do PMBOK foram: Planejar o Gerenciamento
de Risco, Identificar os Riscos, Realizar Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar Análise
Quantitativa dos Riscos, Planejar as Respostas aos Riso e Controlar os Riscos. Já no
PRINCE2 as etapas utilizadas da Gestão de Risco foram: Identificar, Avaliar, Planejar,
Implementar e Comunicar.

4. Análise dos Dados
Independente do guia PMBOK ou a metodologia PRINCE2, o gerenciamento de risco é
uma parte essencial presente no gerenciamento de projeto, para conter os riscos durante o
projeto, eles devem ser gerenciados de uma maneira disciplinadas e controladas.

O PMBOK e o PRINCE2, abordam o gerenciamento de riscos de uma forma bem
semelhante, apostam que a gestão de risco é uma aplicação sistemática com o objetivo de
identificar e avaliar os riscos e logo em seguida planejar e implementar as respostas para
as ameaças e oportunidades encontradas.

O PMBOK divide os mesmos em subprocessos, sendo estes: identificação dos
riscos, planejamento de respostas aos riscos e monitoramento e controle dos riscos
diferenciado-se assim do PRINCE2 que aborda os mesmos assuntos de forma objetiva
e direta dentro de um único processo, sendo esses gestão de riscos.

O PRINCE2 defende que é necessária a comunicação dos riscos, com o intuito de
assegurar que as informações relatadas dos riscos e das oportunidades enfrentadas pelo
projeto serão comunicadas para seus gestores e os stakeholders, detalhando separada-
mente cada qual e suas responsabilidades, já comparado com o PMBOK nesse momento
encontramos uma diferença, pois PMBOK não entra em profundo detalhes sobre os riscos
enfrentado pelo projeto.

5. Conclusão
Ao realizar o estudo o guia PMBOK e a metodologia PRINCE2 a principal diferença que
pode ser notada é que o PMBOK não abrange todos os assuntos de forma extensa e igual,
enquanto o PRINCE2 dentre todos os processos demonstra que o processo de risco é o
mais importante dentro de um projeto decorrente dos impactos que o mesmo pode causar
no projeto.

As diferenças encontradas no estudo foi que no PMBOK a gestão de riscos é
dividida em 5 subprocessos de forma extensa, ele trata este processo como qualquer outro
encontrado no guia enquanto no PRINCE2 ele demonstra que o processo de risco é o mais
importante dentro de um projeto, ele aborda o assunto objetivamente dentro de um único
processo.



As semelhanças encontrada foi que ambos concordam que a área de risco é essen-
cial no gerenciamento de projetos. Os dois possuem o objetivo de identificar e avaliar os
riscos e, em seguida, planejar e implementar respostas a estes riscos para as ameaças e
oportunidades identificadas.
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VARGAS, Ricardo Viana. Manual Prático do Plano do Projeto-5a Edição: Utili-
zando o PMBOK Guide. Brasport, 2014.

DAYCHOUM, Merhi. 40+ 10 ferramentas e técnicas de gerenciamento. Brasport,
2013. VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos (8a Edição): Estabelecendo
diferenciais competitivos. Brasport, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um Guia do Conhecimento em Ge-
renciamento de Projetos - Guia PMBOK. 5a ed. Newtown Square, Pennsylvania, USA:
Project Management Institute, 2014.

BENTLEY, Colin. Prince2: a practical handbook. Routledge, 2010.

ANGELO, Adalcir da Silva. Entendendo o PRINCE2TM. Revista MundoPM -
Project Management, 2008.



 

Implementação de Heurísticas para o Problema de Árvore 
Geradora Mínima Generalizada 

Antonio Luís Fernando da Masceno Oliveira, João Mateus Silva Pinheiro, Criston 
Pereira de Souza 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Av. José de Freitas Queiroz, 5003 - Cedro, Quixadá – CE– Brasil 

{luisfernando_dmo, joao.mateus.pinheiro}@alu.ufc.br, criston@ufc.br 

Abstract. The generalized minimum spanning tree problem (GMSTP) is                 
present in several situations of the real world, such as in the context of the                             
telecommunications, transports and grouping of data, where a net of                   
necessary clusters to be connected using a node of each cluster. In this work                           
we propose a heuristic for the GMSTP, and present the planning of the                         
experimental stage, where we will also implement proposed heuristics in the                     
literature (local search and simulated annealing). 

Resumo. O problema da árvore geradora mínima generalizado (PAGMG)                 
está presente em várias situações do mundo real, tais como no contexto das                         
telecomunicações, transportes e agrupamento de dados, nas quais uma rede                   
de grupos precisa ser conectada utilizando um nodo de cada grupo. Neste                       
trabalho propomos uma heurística para o PAGMG, e apresentamos o                   
planejamento da etapa experimental, onde iremos implementar também               
heurísticas propostas na literatura (local search e simulated annealing). 

1. Introdução 

O problema de árvore geradora mínima generalizada vem despertando o interesse de                       
pesquisadores da área de pesquisa operacional por ser classificado como um problema                       
NP–Difícil e por apresentar inúmeras aplicações práticas na área de transportes, energia,                       
telecomunicações, biologia molecular e agrupamento de dados (HAOUARI e                 
CHAOUACHI, 2006), além de aplicações em problemas de localização de facilidades,                     
em problemas de roteamento, em projeto de circuitos integrados e planejamento da                       
produção (DROR et al., 2000). 

A programação dinâmica é uma técnica de projeto de algoritmos que, ao invés             
de resolver os subproblemas de forma recursiva, resolve-os sequencialmente e armazena           
suas soluções em uma tabela.. O truque é resolvê-los na ordem certa, de modo que                         
sempre que a solução para um subproblema seja necessária, já está disponível na tabela.                           
A programação dinâmica é particularmente útil em problemas para os quais                     
dividir-e-conquistar parece produzir um número exponencial de subproblemas, mas                 
realmente há apenas um pequeno número de subproblemas repetidos exponencialmente                   
com freqüência. Neste caso, faz sentido calcular cada solução pela primeira vez e                         
armazená-la em uma tabela para uso posterior, em vez de repeti-la recursivamente                       
sempre que for necessário (PARBERRY,  1995). 

 



 

Um algoritmo local search define, para cada solução, uma vizinhança composta                     
por um conjunto de soluções com características “muito próximas”. Dada uma solução                       
corrente, uma das formas de implementar um algoritmo de busca local é percorrer a                           
vizinhança dessa solução em busca de outra com valor menor (para um problema de                           
minimização). Se tal solução vizinha for encontrada, torna-se a nova solução corrente e                         
o algoritmo continua. Caso contrário, a solução corrente é um ótimo local em relação à                             
vizinhança adotada (REEVES, 1994). 

Simulated annealing é uma metaheurística para otimização que consiste numa                   
técnica de busca local probabilística. O algoritmo simulated annealing é mais tolerante                       
com soluções piores, e vai se tornando mais tolerante ao longo do tempo, já que a                               
probabilidade de encontrar soluções piores é quase nula  (RICH, 1994; RUSSEL, 1995). 

O objetivo deste trabalho é aplicar a programação dinâmica utilizando os                     
algoritmos local search e simulated annealing, a fim de comparar os resultados obtidos                         
com outras pesquisas relacionadas e tentar obter um ganho de otimização. 

2. Problema 

O problema de árvore geradora mínima generalizada tem como finalidade, a partir de                         
um dado grafo com vértices divididos em grupos, encontrar uma árvore T que cubra      G                        

ao menos um (ou exatamente um) vértice de cada grupo de , de forma que a soma do                     G              

custo das arestas de seja mínima. Portanto, o problema é definido sobre um grafo        T                      

ponderado , onde representa o conjunto de vértices e  (V , )G = G E     V              

o conjunto de arestas. Neste problema, o conjunto de(i, )  ,  ∈ V ,  ≠ j}E = { j : i j i                   V    

vértices do grafo é particionado em grupos , conforme            k     i,  ∈ K g , , .., }V i = { 1 g2 . gk    

Feremans et al. (2001). 

A Figura 1 mostra um exemplo de solução para o problema de árvore geradora                           
mínima generalizada, considerando e . Conforme pode-se notar, apenas       4 k =  N 2 = 1          

um elemento (vértice) de cada grupo (cluster) compõe  a árvore geradora. 

  

Figura 1.  Exemplo de solução para o PAGMG 

3. Fixando conexões entre clusters 
Se fixarmos como os clusters serão conectados, o problema  PAGMG pode ser resolvido  

em tempo polinomial (no número de nós ) utilizando programação dinâmica (POP,              n          

2002).  

 



 

A programação dinâmica está sendo usada para resolver um subproblema de                     
maneira ótima, logo após a fixação das conexões entre clusters . 

Exemplo: Determinando a localização dos centros de serviços regionais.  

Existem segmentos de mercado, cada um contendo um determinado número  m                    

de centros de marketing. Queremos conectar uma série de centros através da construção                         
de links. O problema é encontrar uma árvore de custo mínimo abrangendo um                         
subconjunto de centros que inclui exatamente um de cada segmento do mercado.  

Dada uma árvore de expansão global (AEG), ou seja, uma árvore que abrange os                           
centros de marketing (clusters), usamos a programação dinâmica para encontrar a                     
melhor árvore de abrangência generalizada (entre vértices do grafo original). 

Pseudocódigo  

 

1. Corrija um cluster arbitrário como a raiz da AEG e oriente todas as arestas       V root                      

para longe dos vértices de   de acordo com a árvore.V root  

2. A "subárvore" roteada em um vértice com , denotado por            , v v  ∈ V k      k ≤ m      

inclui todos os vértices alcançáveis a partir de sob esta orientação das(v)T                   v        

arestas. 
3. Os filhos de definidos por são todos esses vértices que com uma      v     (v) C         u        

aresta direcionada  . As folhas da árvore não tem filho.v, u)(   

4. Deixe indicar o peso mínimo de "subárvore" generalizada roteada em  (T (v))W                    

. Queremos  calcular:v   

  in  W (T (r)).m r ∈ V root
 

5. Damos agora a recursão de programação dinâmica para resolver o subproblema                   
. A inicialização  é:(T (v))W   

se  e   é uma folha da árvore de abrangência  global.(T (v)) 0W =    v ∈ V k V k  

6. A recursão para  um vértice interior é a seguinte:v ∈ V  

(T (v)) W = ∑
 

l, C(v)⋂V  = øl /
{c(v, u) W (T (u))},minu ∈ V l

 +   

onde por   denotámos o custo da aresta   .(v, u)c  v, u)(   

 

Para computar , ou seja, encontrar a solução ideal do subproblema    (T (v))W                  

, precisamos examinar todos os vértices dos clusters , de modo que,(T (v))W                 V l        

Portanto, para fixo, temos que verificar no máximo vértices.(v)C ⋂ V l = ./ ø     v               n    

Assim a complexidade geral desse algoritmo de programação dinâmica é , onde                    (n )O 2    

. n = V| |  

 



 

4. Heurística proposta 

1. Escolher aleatoriamente um vértice de cada cluster. 
2. Montar uma árvore geradora mínima (AGM) entre estes vértices escolhidos para                     

determinar com quais clusters cada cluster se conecta. 
3. Uma vez que os clusters estiverem conectados, consigo aplicar a programação                     

dinâmica para encontrar a solução ótima em tempo polinomial (POP, 2002). 

5. Resultados e trabalhos futuros 

No momento, o trabalho se encontra em fase de desenvolvimento, mas os passos 1 e 2                               
já foram implementados, assim criando os clusters e seus vértices, gerando uma AGM                         
utilizando Prim a partir de um vértice sorteado de cada  cluster. 

A continuidade desse trabalho prevê a aplicação da programação dinâmica                   
utilizando os algoritmos local search e simulated annealing, uma vez que cada cluster                         
estiver conectado. As instâncias geradas serão comparadas com outros trabalhos da                     
literatura. 
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Abstract. For companies that work with transportation whether they are                   
companies of taxis, buses or distributors it is difficult to identify patterns of                         
trajectories that their vehicles usually do, thus being able to improve the                       
distribution of their vehicles. This paper presents trajectory patterns in the city                       
of Fortaleza, Ceará, performed by Taxi Simples. In this study the DBSCAN                       
algorithm was used to  perform the identification of these patterns. 

Resumo. Para empresas que trabalham com transporte sejam elas empresas                   
de táxis, ônibus, ou distribuidoras é difícil identificar padrões de trajetórias                     
que seus veículos costumam fazer, assim podendo melhorar a distribuição dos                     
seus veículos. Este trabalho apresenta padrões de trajetórias no município de                     
Fortaleza, Ceará realizadas pelos táxi da empresa Táxi Simples. Neste estudo                     
foi utilizado o algoritmo DBSCAN para realizar a identificação desses                   
padrões. 

1. Introdução 

Atualmente, utilizamos dispositivos eletrônicos constantemente em nossos dias para nos                   
auxiliar a realizar tarefas. Bem como, com o crescimento das cidades, criou-se a                         
demanda de facilitar a locomoção de pessoas nas cidades. Para auxiliar nessa tarefa, os                           
aplicativos que utilizam dispositivos de Geographic Coordinate Systems (GPS) são                   
bastante utilizados: o usuário insere a localização de partida e o destino; por meio de                             
satélites e algoritmos de rota o aplicativo segue guiando o usuário durante toda a                           
trajetória até o seu destino, assim permitindo que qualquer indivíduo possa                     
movimentar-se melhor nas cidades. Seja fornecendo o menor caminho, seja indicando a                       
presença de buracos ou fotosensores nas vias. 

Uma função identificada para os aplicativos de GPS foi a possibilidade de                         
monitoramento de trajetórias de objetos ou indivíduos, hoje muito utilizado para                     
monitorar migração de animais, gerenciamento de transporte e turismo. Esses                   
dispositivos de monitoramento geram constantemente dados brutos de geolocalização                 
possibilitando que se possa verificar constantemente a geolocalização do que estiver                     
sendo monitorado. Para empresas que possuem apenas essas geolocalização é difícil                     
identificar de forma manual padrões nas trajetórias, que são informações muito                     
relevantes para a empresa melhor distribuir sua frota de carros visando uma maior                         
competitividade no mercado. Este trabalho tem como objetivo realizar descoberta de                     
padrões em trajetórias de táxis, fornecidos pela empresa Táxi Simples do município de                         
Fortaleza, Ceará.   



 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção Clusterização:DBSCAN é                       
apresentado o algoritmo de clusterização DBSCAN. Em seguida na seção Descoberta de                       
Padrões e Análise dos Resultados é descrito o procedimento utilizado para descoberta                       
de padrões. Na seção Trabalhos Relacionados, são apresentados os principais trabalhos                     
relacionados. Finalmente na seção Conclusão e Trabalhos Futuros apresenta as                   
conclusões obtidas até o momento e as direções futuras desta pesquisa. 

2. Clusterização: DBSCAN 

[Jain 2010] define a clusterização como uma técnica de agrupamento que, dentro de um                           
conjunto de elementos, identifica grupos organizando os elementos do conjunto de                     
acordo com suas características semelhantes. 

Algoritmos de clusterização são classificados de acordo com as diferentes técnicas                       
que empregam na identificação de grupos nos dados. Neste trabalho será levado em                         
consideração a densidade dos clusters por isso será utilizado o algoritmo de                       
clusterização DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise)                   
proposto em [Ester et al. 1996]. O DBSCAN reporta clusters como regiões de elevada                           
densidade que são separadas de regiões que possuem baixa densidade. O algoritmo tem                         
como entrada os parâmetros: valor da distância máxima (Eps) entre os elementos para                         
serem considerados semelhantes; e o número mínimo de pontos que um elemento deve                         
possuir na sua vizinhança para formar um cluster (MinPts). A Figura 1 mostra um                           
cluster gerado pelo algoritmo DBSCAN. 

                              Figure 1. Cluster Gerado pelo DBSCAN  

                      Fonte: Wikipédia 

O ponto A e os outros pontos em vermelho são considerados pontos centrais, já que a                                 
área que envolve esses pontos em um raio definido pelo EPS contém pelo menos 4                             
pontos, que nesse caso é o valor do MinPts definido. Por serem acessíveis um do outro,                               
eles constituem um único cluster. Os elementos B e C não são considerados pontos                           
centrais, mas são acessíveis a partir de A por conta dos outros pontos centrais, portanto                             
esses pontos também constituem o cluster. O ponto N é um ponto de ruído, ou outlier,                               
que não é um ponto central e nem um ponto acessível, logo ele não irá constituir esse                                 
cluster. 

 



 

3. Descoberta de Padrões e Análise dos Resultados 

3.1. Escolha dos Parâmetros DBSCAN: Eps e MinPts 

Em estudos que envolvem clusterização de dados utilizando o algoritmo DBSCAN, a                       
etapa de identificar os valores para MinPts e Eps é crucial para o sucesso do estudo,                               
visto que, se esses valores não forem bem definidos, o resultado da clusterização poderá                           
tornar-se inválido. 

A escolha de valores para MinPts e Eps é um desafio, devido a necessidade de um                                 
especialista do domínio, bem como depende do objetivo da aplicação em questão. Neste                         
trabalho foi utilizado o método de observação dos resultados das clusterizações                     
mediante a variação desses parâmetros. 

Foram realizados testes variando Eps e MinPts. Para realizar comparação entre os                         
valores testados foi utilizado a métrica de compactação que tem como objetivo                       
identificar a distância dos pontos dentro do cluster, e a métrica de separação que visa                             
identificar a distância entre os clusters. Para que os valores de Eps e MinPts sejam                             
considerados bons é necessário que apresente um menor valor de compactação e um                         
maior valor de separação. A Tabela 1 mostra a comparação entre os resultados.   

 

Tabela 1.Variação de Eps e MinPts 

 

  Compactação  Separação 

Eps: 0,004 - MinPts: 10  0,0131  0,0658 

Eps: 0,004 - MinPts: 20  0,0055  0,0581 

Eps: 0,003 - MinPts: 10  0,0046  0,0648 

Eps: 0,003 - MinPts: 20  0,0016  0,0526 

 

Analisando os dados de compactação e separação é possível identificar que a                         
combinação de Eps e MinPts que apresenta menor compactação é “Eps: 0.003 - MinPts:                           
20” e o que apresenta o maior valor de separação é “Eps: 0,004 - MinPts: 10”. Como                                 
está sendo utilizado uma função de distância iremos utilizar neste estudo os valores para                           
Eps sendo 0,003 e MinPts sendo 20.  

4.1. Descoberta de Padrões: Origem e Destino 

Identificado o valores de MinPts e Eps que atendem o objetivo deste estudo, foram                           
realizadas as clusterizações de padrões de origem e destino das trajetórias de táxis.                         
Nessa etapa foi utilizado na clusterização em 3000 pontos de origem e 3000 pontos de                             
destino e foram utilizados os melhores valores para Eps e MinPts, identificados na etapa                           
anterior como entrada para o algoritmo DBSCAN. As variáveis que foram utilizadas na                         
etapa de descoberta de padrões foram: latitude e longitude de cada ponto; e “data_time”,                           



 

que é a informação sobre o dia e a hora que aquele ponto foi registrado. Foram gerados                                 
16 clusters de origem e 16 clusters de destino que foram sobrepostos no mapa de                             
Fortaleza para que se pudesse identificar em que regiões da cidade cada cluster se                           
encontra. Foram identificados bairros que apresentaram mais de um cluster. Tabela 2                       
apresenta os bairros de origem e os seus bairros de destino. 

 

Origem  Destinos 

Antônio Bezerra  Parque Albano 

Parangaba  Demócrito Rocha, Mondubim, Centro, José Walter, Itaperi 

Passaré  José Walter, Itaperi 

Dias Macedo  José Walter, Dias Macedo 

José Walter  José Walter 

Mondubim  Quintino Cunha, Itaperi, Mondubim 

Vila Peri  Demócrito Rocha, Centro, Conj. Esperança, Mondubim 

Fátima  Centro 

Aeroporto  Vila União, Dias Macedo 

Maraponga  José Walter, Demócrito Rocha, Mondubim 

Granja Lisboa  Conj. Ceará, Siqueira 

Tabela 2.Bairros de Origem e Destino 

 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do                       
Ceará (IPCE) os dez bairros de Fortaleza considerados bairros nobres são: Meireles,                       
Guararapes, Cocó, De Lourdes, Aldeota, Mucuripe, Dionísio Torres, Varjota, Praia de                     
Iracema e Fátima. Analisando as informações fornecidas pelo IPCE e os bairros que                         
apareceram na clusterização podemos identificar que a maioria dos padrões estão                     
localizados em bairros que não são considerados nobres. Assim podemos concluir                     
previamente que o maior número de padrões de trajetórias de táxis estão localizados                         
bairros que não são considerados nobres em Fortaleza. 

Foi confirmado pelos donos da empresa Táxi Simples, que o foco da empresa é                             
realmente atender em bairros periféricos de Fortaleza. 

 

4. Trabalhos Relacionados 

[Yue et al. 2009] realizam um experimento usando mais de 40.000 pontos de trajetórias                           
de origem e destino em um domingo na cidade de Wuhan, China, com objetivo de                             



 

analisar padrões de viagem similares com base nos dados das trajetórias de táxi. Para                           
descobrir padrões, esse experimento faz uso da distribuição espacial dos pontos de                       
trajetória dos táxis durante o processo de agrupamento. Essa abordagem mostrou-se                     
eficaz na identificação das áreas com demanda de viagem densa e similar. Para                         
identificar a variação das áreas de interesse a variação do tempo foi considerada. O                           
resultado do experimento provou que o tamanho das áreas de interesse são afetados por                           
questões espaciais e temporais, como a natureza do uso do local e a hora do dia, porque                                 
em diferentes períodos de tempo, as pessoas tendem a ter comportamentos similares de                         
viagem, sendo assim a descoberta dos padrões pode facilitar o arranjo do transporte                         
nesta cidade. 

Em [Monteiro et al. 2009] foi examinado como os personagens se comportam em                           
uma partida do jogo Unreal Tournament a fim de descobrir quais estratégias estão sendo                           
utilizadas, por meio das análises de suas trajetórias no ambiente do jogo. Dessa forma,                           
foi possível realizar a identificação de regiões perigosas e posições de camper. Foi                         
utilizado, neste estudo, o algoritmo DBSCAN para realizar a identificação de regiões                       
perigosas e o algoritmo CB-SMot para identificar posições de camper. O autor concluiu                         
que é viável realizar a descoberta automática de posições táticas em ambientes virtuais,                         
utilizando técnicas de agrupamento espacial e espaço-temporal para diminuir o trabalho                     
do projetista, encontrando algumas vezes regiões não previstas e pouco intuitivas. 

 

5.Conclusão e Trabalhos Futuros 

Os resultados apresentados mostram que existe uma relação entre os padrões de origem                         
de trajetórias de táxi e os padrões de destino e que alguns bairros apresentam maior taxa                               
de destino , como é o caso do bairro José Walter. Vale ressaltar que os resultados                               
obtidos até o momento já são relevantes para auxiliar uma melhor distribuição da frota                           
de táxis da empresa Táxi Simples. 

Como trabalhos futuros será realizado um estudo mais minucioso nos clusters obtidos                         
neste trabalho a fim de identificar pontos de interesse em cada cluster como por                           
exemplo lojas, shopping, restaurantes entre outros pontos relevantes presentes nos                   
clusters a fim de dá uma maior precisão sobre os locais onde se deve concentrar um                               
maior número de carros. 
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Abstract. This paper presents BODS (Brazilian Open Data Search engine) -
which is an online tool for analysis and visualization of the spending and recipes
of the Federal Government. Such approach facilitates the access in such way
that Brazilian people can follow the expenses of the Federal Government.

Resumo. Este artigo apresenta o BODS (Brazilian Open Data Search engine)1,
uma ferramenta online para análise e visualização dos gastos e despesas do
Governo Federal. Esta proposta facilita o acesso de tal forma que a população
brasileira pode acompanhar os gastos do Governo Federal.

1. Introdução
Dados Abertos são dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuı́dos
por qualquer pessoa, estando sujeito à exigência de atribuição da fonte e compartilha-
mento pelas mesmas regras [OPENDATAHANDBOOK 2012], constituindo-se como um
dos principais meios pelos quais governos e organizações públicas disponibilizam suas
informações.

A sociedade é cada vez mais exigente quanto à transparência governamental, por
isso o simples acesso às informações já não é o bastante, pois a capacidade de compar-
tilhar, tratar e reutilizar os dados é um fator determinante para acompanhar as ações do
governo [Ribeiro and ALMEIDA 2013].

O Portal da Transparência2 é o principal meio através do qual o Governo Federal
brasileiro disponibiliza os dados abertos governamentais, dentre os quais podemos encon-
trar as informações referentes às receitas e despesas do governo ao longo do tempo. No
entanto, além de ser constituı́do por um imenso volume de dados e estruturas variadas,
a maior parte dessas informações é disponibilizada de forma ilegı́vel para a maioria da
população brasileira.

Este artigo apresenta o BODS (Brazilian Open Data Search engine)3, uma fer-
ramenta que busca prover uma maior facilidade no acesso aos dados de pagamentos e
servidores disponibilizados pelo Portal da Transparência do Governo Federal.

1https://youtu.be/y3ViHOgrmts
2http://www.portaldatransparencia.gov.br
3https://github.com/npi-ufc-qxd/dados-abertos/



Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 3 apresenta uma visão
geral da ferramenta proposta. A Seção 2 discute trabalhos relacionados. A Seção 4 apre-
senta as conclusões deste trabalho e a Seção 5 apresenta os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura, é possı́vel encontrar diversos trabalhos que se propõem a construir um Data
Mart [Moody and Kortink 2000] (que consiste em um sub-conjunto de dados de um Data
Warehouse (DW) [Rosa 1997]) com dados abertos e privados.

Em [SOUZA 2014], é proposto um modelo de Data Mart para a realização de uma
análise dos dados abertos do PROCON, utilizando algumas técnicas de extração de co-
nhecimento. O trabalho de [Bico et al. 2012] desenvolve uma ferramenta Web para apre-
sentar os dados da Câmara Municipal de São Paulo com o intuito de gerar visualizações
gráficas, favorecendo a iniciativa à abertura dos dados.

Este trabalho assemelha-se aos trabalhos apresentados reforçando a importância
de projetos voltados a análise de grandes massas de dados e os benefı́cios trazidos à
população brasileira, principalmente na legibilidade e acessibilidade desses dados. No
entanto, diferencia-se por trabalhar com a base de dados do Governo Federal no âmbito
de fornecer uma ferramenta que permita acompanhar os gastos e despesas, servindo como
aliado à transparência do governo.

3. Brazilian Open Data Search engine
Objetivando apresentar os dados abertos referentes aos gastos e despesas do governo
brasileiro, promovendo maior acessibilidade e legibilidade a esses dados por parte de
toda a população, o BODS propõe a construção de um DW que possibilita a análise e a
manipulação de grandes volumes de dados, viabilizando o desenvolvimento de uma fer-
ramenta de alto nı́vel na qual os usuários podem realizar diversas consultas de maneira
simples e eficiente.

Inicialmente foram propostos dois DWs, um para a base de servidores e outro
para a base de pagamentos 4. Por existirem inconsistências nos dados dos anos anteriores
a 2016, a ferramenta utiliza apenas os dados do Portal da Transparência a partir do ano
de 2016. O processo de atualização dos dados existentes e da inserção de novos dados
publicados no portal serão realizados através do Pentaho5.

O entendimento do domı́nio dos dados é primordial para a construção de uma
solução capaz de oferecer legibilidade. A falta desse entendimento sobre os dados e sua
estruturação foi a dificuldade inicial no desenvolvimento da ferramenta.

Para o entendimento inicial das bases, alguns questionamentos foram feitos. Per-
guntas como: (i) Qual a relação entre cargo e função? (ii) Quando um código de uma
unidade de um órgão é nulo? (iii) Quantos cargos distintos para o mesmo servidor
(id portal)? (iv) Qual a relação entre atividade e função? (v) Há uma interseção en-
tre as bases de pagamentos e servidores? (vi) o ID SERVIDOR PORTAL é mantido para
o mesmo servidor ao longo dos meses? Tais perguntas, uma vez respondidas, ajudaram a
entender melhor as bases, facilitando no procedimento do estudo e na tomada de decisões

4https://github.com/npi-ufc-qxd/dados-abertos/tree/master/Documentos
5http://www.pentaho.com/



relacionadas à construção dos DWs. A seguir, são discutidas mais detalhadamente as fun-
cionalidades e a visualização das informações armazenadas nos DWs de pagamentos e
servidores.

3.1. Base de Pagamentos

Na tela inicial da ferramenta o usuário poderá escolher entre as bases de pagamentos e
servidores. Ao escolher a base de pagamentos, temos a navegação de acordo com o site
map6. O usuário inicialmente poderá escolher entre 5 serviços, sendo eles: (i) Consulta
Simples, (ii) Consulta Hierárquica, (iii) Consulta por Órgãos Superiores, (iv) Consulta
por Órgãos Subordinados e (v) Consulta por Unidades Gestoras.

A base de pagamentos contém somente os ministérios, suas unidades gestoras,
órgãos subordinados e suas ações seguem a hierarquia descrita na Figura 1. A Figura 2
mostra o resultado de uma Consulta Simples, em que o usuário é capaz de pesquisar
diversos órgãos governamentais e observar os gastos ao longo do ano, podendo compará-
los. Na Figura 3, um protótipo para a Consulta Hierárquica, o usuário pode montar uma
consulta avançada e obter os resultados organizados de acordo com a hierarquia desejada.

Figura 1. Hierarquia utilizada na base de pagamentos

Figura 2. Resultado de uma Consulta Simples

6https://goo.gl/4hBdxo



Figura 3. Página de Consulta Hierárquica

3.2. Base de Servidores
A base de servidores segue uma hierarquia de acordo com a Figura 4. O site para a base
de servidores ainda não está disponı́vel, contudo todos os órgãos da base foram classi-
ficados em doze categorias: Ministérios, Tribunais, Bancos, Governos Estaduais, Esta-
dos/Municı́pios/Empresas, Procuradoria Geral da República, Presidência da República,
Senado Federal, Câmara dos Deputados e Outros. Essa última categoria fez-se necessária
devido à existência de órgãos com diferentes finalidades que não se encaixavam nas cate-
gorias já existentes.

Figura 4. Hierarquia utilizada na base de servidores

4. Considerações Finais
As maiores contribuições do BODS consistem em: permitir aos usuários interagir e cons-
truir dashboards [Few 2006] dinâmicos e customizados; mostrar as similaridades nos gas-
tos do governo através de clusters; possibilitar o usuário fazer interações nos gráficos
através de dashboards e detectar possı́veis fraudes através de estatı́sticas simples; Algu-
mas funcionalidades ainda deverão ser adicionadas à ferramenta, por exemplo: (i) Exi-
bir órgãos que gastam mais em ambas as bases; (ii) Exibir a quantidade de servidores
por órgão; (iii) Exibir gráficos de gastos por Estado; (iv) Exibir gastos de acordo com a



situação do vı́nculo do servidor: (contratado, concursado); (v) Exibir gastos de pessoas
ativos, inativos, aposentados, pensionistas; (vi) Exibir gastos gerais. Além de funciona-
lidades mais especı́ficas como: (i) Exibir gastos por órgão em cada Estado. (ii) Exibir
gastos gerais por cargo. (iii) Exibir gastos gerais por cargo por Estado.

5. Trabalhos Futuros
Como trabalho futuro, além da finalização das funcionalidades que estão sendo desen-
volvidas, pretende-se fazer predição e determinar padrões nos gastos das bases através
de algoritmos de Deep Learning [LeCun et al. 2015]; construir uma arquitetura base-
ada em microsserviços [Thönes 2015], criando serviços autônomos que trabalham em
conjunto minimizando a necessidade de reimplementação caso ocorram mudanças. A
adição de mecanismos de Processamento de Linguagem Natural e Chat Bots, que per-
mitam a promoção de uma interação cada vez mais acessı́vel e amigável aos usuários,
também constitui-se como um dos trabalhos que ainda deverão ser realizados para o
aperfeiçoamento da ferramenta.
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Abstract. In recent years, applications known as "hybrid" have been gaining 

more and more relevance. Because they are written in web language, they 

offer a simple and fast way of mobile development. In this work, we discuss the 

development of a hybrid application that allows the creation of personal maps, 

using the Ionic 2 framework and open standards such as GeoJSON, as well as 

the positive and negative points perceived in the use of these technologies. 

Resumo. Nos últimos anos, os aplicativos conhecidos como “híbridos” vêm 

ganhando cada vez mais relevância. Por serem escritos em linguagem web, 

eles oferecem uma maneira simples e rápida de desenvolvimento mobile. 

Neste trabalho, tratamos do desenvolvimento de um aplicativo híbrido que 

permite a criação de mapas pessoais, utilizando o framework Ionic 2 e 

padrões abertos como o GeoJSON, assim como dos pontos positivos e 

negativos percebidos no uso dessas tecnologias. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, o uso de tecnologias digitais relacionadas à espacialidade cresceu 

extensivamente. Graças ao GPS integrado em nossos smartphones e a outras técnicas de 

geolocalização, não mais necessitamos explicar a alguém como chegar a um 

determinado local, basta-nos enviar uma marcação em um mapa. Outra prática comum é 

compartilhar trajetos e experiências vividas em locais onde estivemos. Já existem 

diversas aplicações sensíveis ao local, que nos fornecem diferentes informações com 

base em nossa localização. Tudo isso aponta para uma popularização do uso de mídias 

locativas, tecnologias que associam espaços físicos à informação. 

 Hoje, é possível através da Internet acessar mapas do mundo inteiro e navegar 

através de diferentes níveis de zoom e camadas de dados. As informações disponíveis 

são atualizadas frequentemente, seja por carros fotografando ruas, imagens de satélite ou 

mesmo pelas próprias pessoas, podendo ser acessadas através dos mais diversos 

dispositivos. As “propriedades de simultaneidade e multiplicidade dos eventos no 

mundo são cada vez mais nítidas ao sujeito - e alcançáveis como nunca” (MORAES 

NETTO, 2011). Em grande parte, tudo isso só é possível graças ao estabelecimento de 

novos padrões como o GeoJSON1, que sugere uma maneira simples de estruturar dados 

                                                 

1  Padrão aberto que propõe uma maneira de estruturar e armazenar entidades geográficas em bancos de 

dados. 



  

de localização. Com a Internet das Coisas, as tecnologias baseadas em geolocalização 

passam a ter sua aplicação estendida para além de nós, integrando-se cada vez mais aos 

objetos e, consequentemente, em nosso cotidiano. 

 Com o intuito de instigar o interesse e uma maior compreensão acerca da 

utilização de dados e tecnologias digitais relacionadas à espacialidade, foi criado o 

projeto de extensão Mídias Locativas em Quixadá: Mapeamento e Anotações Espaciais, 

que reúne um grupo de estudantes e professores que discutem textos relacionados ao 

assunto, entrevista professores e pesquisadores da área, experimenta softwares de 

mapeamento e também desenvolve uma aplicação mobile destinada a esse fim, pensada 

a partir de mapas colaborativos e seus paradigmas.  

 Este trabalho surge, portanto, com o objetivo de relatar o processo de 

desenvolvimento dessa ferramenta, explanando alguns conceitos importantes para o 

trabalho e apontando as vantagens e desvantagens do uso das tecnologias selecionadas. 

2. Trabalhos relacionados 

Lemos (2009a) discute acerca das mídias locativas e sobre como a informação, quando 

relacionada a um lugar específico, muda o espaço urbano. O autor mostra exemplos 

concretos que envolvem geolocalização e realidade aumentada, dentre outras temáticas. 

 Kolesnikov (2016) analisa os principais métodos de desenvolvimento mobile de 

mapeamento, considerando os problemas relacionados à compatibilidade com múltiplas 

plataformas e ao uso de mapas off-line. Na pesquisa, o framework Apache Cordova 

(sobre o qual o Ionic Framework, utilizado neste trabalho, é construído) também é 

analisado. 

3. Fundamentação teórica 

Nesta seção, serão apresentados dois conceitos importantes para este trabalho: as mídias 

locativas, que delineiam o contexto no qual a aplicação se insere, e o padrão GeoJSON, 

que estruturará o armazenamento e manipulação das informações geográficas geradas 

pelos usuários.  

3.1. Mídias locativas 

Muitas das tecnologias emergentes são baseadas em lugares, o que as torna capazes de 

ligar informações a espaços geográficos. Como exemplos, podemos citar o GPS, 

smartphones, alguns sensores, como etiquetas RFID, redes Wi-Fi e Bluetooth, 

“dispositivos que permitem que as pessoas localizem-se a si mesmas e a outros no 

espaço geográfico e que conectem informação a posições geográficas” (SANTAELLA, 

2008). Uma vez que a maioria desses dispositivos é capaz de acessar a internet, essas 

informações podem ser guardadas e acessadas remotamente. Essas tecnologias são as 

chamadas mídias locativas. 

 Por sua característica de associar espaços físicos e informação, as mídias 

locativas permitem que o virtual funda-se a lugares e objetos, modificando-os e trazendo 

novos sentidos para eles. Essa fusão do mundo virtual com o físico gera o chamado 

“território informacional”, que pode ser entendido “pela imagem do ciberespaço 

‘pingando’ nas coisas, como uma membrana, uma pele eletrônico-digital acoplada aos 

lugares” (LEMOS, 2009b). Uma forma simples de perceber esses conceitos aplicados 

são as avaliações de locais geográficos, como hotéis, restaurantes e áreas públicas, feitas 



  

por várias pessoas diferentes e disponíveis em redes como o Facebook ou serviços como 

o Google Maps. Apesar de existirem digitalmente, essas informações exercem 

influência no mundo físico quando, por exemplo, atuam na percepção das pessoas sobre 

aqueles locais. 

 Apesar de que não apareçam sob essa denominação, as mídias locativas estão 

hoje muito presentes em nosso cotidiano. Empresas as utilizam na criação de 

“ambientes inteligentes, ações de marketing e publicidade, jogos [...], projetos incluem 

redes sociais móveis, anotações urbanas, mapas e georreferenciamento, jogos de rua, 

mobilizações artísticas e/ou políticas” (LEMOS, 2009b). Com a ascensão da 

computação ubíqua, as mídias locativas se estenderão para os mais diversos domínios da 

vida humana, aproximando cada vez o espaço físico do digital. 

3.2. O padrão GeoJSON 

O GeoJSON é um padrão aberto utilizado para codificar estruturas de dados 

geográficos, baseado no JSON2. Ele é capaz de armazenar regiões do espaço 

(Geometries ou Geometrias), entidades limitadas espacialmente (Features ou Recursos), 

ou ainda um conjunto de entidades (GeometryCollection ou FeatureCollection, 

Coleções de Geometrias ou de Recursos) (BUTLER, 2016), o que permite que armazene 

informações sobre diversas estruturas geográficas, como pontos, linhas e polígonos, 

além de informações adicionais sobre estas entidades. Sua estrutura pode ser vista na 

Figura 1. 
 

 

Figura 1. Estrutura do padrão GeoJSON (exemplo). 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 

 O estabelecimento do GeoJSON se dá num importante momento em que surgem 

novas tecnologias de armazenamento e processamento de grandes quantidades de dados, 

alavancadas principalmente por gigantes da internet como Amazon, Facebook e Google, 

e também pelas comunidades científicas (DE QUEIROZ, 2013). Apesar de diferentes 

propósitos, o que essas empresas e comunidades buscam pode ser resumido a armazenar 

quantidades massivas de dados e serem capazes de executar buscas rápidas. Essas 

tecnologias são chamadas NoSQL (cuja tradução mais aceita é “Não Somente SQL”), e 

permitem o armazenamento de dados de modo mais flexível, uma vez que não utilizam 

esquemas. O GeoJSON surge, portanto, como uma padronização para o armazenamento 

de dados geográficos especialmente útil em bancos NoSQL. 

                                                 

2  O JSON, ou JavaScript Object Notation, é um modelo para trocas de dados digitais. Sua escrita se 

baseia em coleções de pares nome/valor, o que o torna bastante legível para humanos. Apesar de ser 

derivado do JavaScript, pode ser utilizado com diversas linguagens de programação. 



  

 Hoje, o padrão GeoJSON é amplamente utilizado. Muitas empresas de 

tecnologia que oferecem produtos ou serviços de mapeamento e/ou Sistemas de 

Informação Geográfica (GIS) suportam o padrão: OpenLayers, Leaflet e MapServer, 

assim como as APIs de serviços de mapas do Google, Yahoo! e Bing são alguns 

exemplos. Agências governamentais e científicas, como a Aviation Weather Center 

(AWC) e a United States Geological Survey (USGS) também utilizam o padrão em suas 

APIs de consulta. Por fim, é importante citar também o Portal Brasileiro de Dados 

Abertos, que reúne diversos dados sobre o país e disponibiliza informações geográficas 

utilizando o padrão. 

4. Metodologia 

Para o desenvolvimento da aplicação, a primeira etapa consistiu em especificar suas 

funcionalidades básicas. Ela deveria permitir que os usuários criassem mapas e 

pudessem adicionar marcações nesses mapas, que poderiam conter imagens e descrições 

de áudio. 

 Partiu-se então para o desenvolvimento dos mockups, que são representações de 

alta fidelidade do aplicativo. Além de servirem como uma prévia de como o sistema 

será visualmente e facilitar o desenvolvimento, os mockups podem ajudar a identificar 

diversos problemas. 

 O SDK3 selecionado para desenvolvimento foi o Ionic 2, um framework open-

source que permite o desenvolvimento de aplicativos mobile híbridos. Para tanto, ele 

utiliza tecnologias web como Angular 24 e Sass5, além de prover plugins que conseguem 

acessar recursos nativos, como acelerômetro, GPS e microfone. O framework gera uma 

aplicação híbrida que pode ser distribuída e instalada normalmente. 

 O MongoDB foi escolhido como banco de dados, e seu gerenciamento se dará 

através do Mongoose, um módulo NodeJS que permite o uso de esquemas no banco e 

facilita o gerenciamento dos dados, que se dá através de comandos JavaScript. Através 

de outro módulo também do NodeJS, o Express, será implementada uma API REST6 

para permitir o acesso do aplicativo aos dados do banco. 

 As tecnologias utilizadas no desenvolvimento são todas baseadas em Javascript, 

compondo a MEAN Stack (acrônimo para MongoDB, Express, Angular e Node.js), que 

utiliza a linguagem desde o servidor até o front-end. 

 Por fim, o GitHub foi escolhido para controle de versão, e o Trello para a 

gerência do projeto. 

5. Resultados 

Atualmente, o aplicativo se encontra em fase beta, ainda não tendo sido disponibilizado 

para download. A maior parte de suas funcionalidades estão implementadas: atualmente 

                                                 

3 SDK, ou Software Development Kit (Kit de Desenvolvimento de Software), ou ainda devkit, é um 

conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software. 

4  Framework desenvolvido pelo Google utilizado no desenvolvimento de aplicações web e mobile. 

5  Pré-processador que permite o uso de variáveis e regras em arquivos CSS. 

6  O REST é uma maneira de organizar informações em sistemas que independem entre si, permitindo que 

comuniquem-se.  



  

é possível criar uma conta, criar mapas, adicionar e remover marcações. Também é 

possível adicionar notas de áudio e fotos. O único recurso ainda não implementado é a 

remoção de mapas. Em breve, o aplicativo será disponibilizado em um site, onde será 

possível baixá-lo e testá-lo. 

6. Considerações finais  

O Ionic 2 é sem dúvida um framework poderoso, e a funcionalidade básica à qual se 

propõe – permitir a criação de aplicativos mobile através de linguagens web – é bem 

resolvida. Porém, por não utilizarem na maior parte do tempo as funcionalidades nativas 

dos dispositivos, os aplicativos híbridos perdem em fatores como velocidade e fluidez. 

Isso pôde ser observado no aplicativo, principalmente em seu carregamento inicial, que 

em alguns momentos chegou a durar mais de cinco segundos. Os plugins que dão 

suporte ao uso de recursos nativos permitem adicionar mais funcionalidades às 

aplicações, como é o caso do plugin do Google Maps, que utiliza vetores em vez de 

bitmaps (o que reduz bastante o uso da rede e o processamento necessário para exibir a 

informação) e o armazenamento em cache dos dados baixados, dentre outras diferenças 

para a sua versão web. Um problema identificado tanto com esse como com outros 

plugins é que algumas das funcionalidades descritas nas referências simplesmente não 

funcionam, o que gera dificuldades e perda de tempo no processo de desenvolvimento. 

 O uso do GeoJSON permitiu padronizar o modo como os dados geográficos 

gerados pela aplicação seriam salvos. Sem ele, essas informações poderiam ser 

guardadas de várias maneiras, o que poderia dificultar posteriores estudos e análises 

sobre esses dados, facilitando também o possível consumo dos dados por outras 

aplicações e a criação de novas versões do aplicativo. Por ser baseado no JSON, sua 

manipulação torna-se fácil, uma vez que os dados são apenas pares de chaves e valores. 

Por ser um padrão reconhecido e usado mundialmente, sua utilização em aplicações que 

lidam com informações geográficas é indispensável. 
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Abstract. This article presents sequential coloring heuristic methods for the
graph coloring problem. The article aims to compare three heuristics of graph
coloring and, from this, to determine which one obtained the best performance
according to the several analyzed instances.

Resumo. Este artigo apresenta métodos heurísticos de coloração sequencial
para o problema de coloração de grafos. O artigo tem como objetivo a compa-
ração de três heurísticas de coloração de grafos e, a partir disso, determinar
qual obteve o melhor desempenho de acordo com as diversas instâncias anali-
sadas.

1. Introdução
O problema de coloração de grafos consiste em colorir os vértices de um grafo de forma
que os vértices adjacentes tenham diferentes cores e que a coloração utilize a menor quan-
tidade de cores possível. A coloração de grafos possui diversas aplicações. No geral,
problemas que separem objetos em grupos não conflitantes, podem ser modelados como
um problema de coloração de grafos.

O problema de alocação de registradores, estudada em compiladores, consiste em
designar variáveis para os registradores. O processo de mapeamento dos registradores
é importante, pois permite a otimização na geração de código, afetando diretamente o
desempenho do programa gerado [da Costa Silva 2011]. Neste problema, as variáveis
representam os vértices do grafo, as dependências entre as variáveis representam as ares-
tas e os registradores representam as cores disponíveis para o problema de coloração de
grafos.

O problema de coloração de grafos é uns dos problemas de otimização combi-
natória mais estudados. O problema representa um grade desafio teórico uma vez que
o problema pertence a classe dos problemas NP-Completo, onde, nenhum algoritmo
polinomial é conhecido para os problemas desta classe. Geralmente, heurísticas são em-
pregadas para encontrar soluções sub-ótimas para o problema.

Neste artigo, apresentaremos diferentes ordenações dos vértices para o algoritmo
de coloração sequencial, usando três critérios diferentes de ordenação: LF (largest-first),
SL(smallest-last) e RSL (repair smallest-last). Este último critério de ordenação foi ins-
pirado no critério apresentado em [San Segundo et al. 2016]. Nele, os autores propõem
uma ordenação inicial dos vértices para o problema da clique máxima, mas não é anali-
sado o impacto dessa ordenação para o problema de coloração de grafos. A contribuição
do nosso trabalho é fazer uma análise inicial do impacto desse critério de ordenação dos
vértices na heurística de coloração gulosa sequencial.



2. Termos Básicos e Definições

Um grafo simples G é um par ordenado G = (V ,E), composto por um conjunto finito
V = {1, 2, . . . , n}, cujos elementos chamados vértices, e por um conjunto de pares não
ordenados E ⊆ {{u, v} : u, v ∈ V, u 6= v}, cujos elementos são chamados arestas.
Denotaremos por n = |V | e m = |E|. Os vértices u, v ∈ V são chamados adjacentes
(ou vizinhos) se {u,v} ∈ E e não adjacentes se {u,v} /∈ E. As arestas e, f ∈ E são ditas
serem adjacentes se e ∩ f 6= ∅ e não adjacente se e ∩ f = ∅. O grau de um vértice v em
um grafo G, denotado por deg(v), corresponde ao número de vizinhos de v no grafo G,
isto é |{u : {v, u} ∈ E}|. O grau máximo de um vértice no grafo G é denotado por ∆(G)
e o grau mínimo é denotado por δ(G). A densidade do grafo G, denotada por g(G), é
dada por g(G) = 2m/(n(n− 1)).

Uma coloração de vértice válida de G é uma função c : V → N em que qualquer
dois vértices vizinhos u e v são atribuídas cores diferentes, isto é {u,v} ∈ E ⇒ c(u) 6=
c(v). A função c é chamada de função de coloração. Um grafo G para o qual existe uma
coloração de vértice que requer k cores é chamado k-colorível, enquanto essa coloração é
chamada de uma k-coloração. O menor número k para o qual existe uma k-coloração do
grafo G é chamada de número cromático do grafo G e denotada por χ(G). O problema de
coloração de um grafo G é encontrar o número mínimo de cores, χ(G), tal que G admite
uma χ(G)-coloração.

3. Heurísticas de Coloração

O problema de coloração de grafos é um problema que pertence a classe de problemas
NP-difícil. Logo, existe a necessidade do desenvolvimento de heurísticas de coloração
que permitam encontrar soluções sub-ótimas em tempo polinomial. Entre as heurísticas
de coloração conhecidas, vamos destacar as heurísticas de coloração gulosas sequenciais.

Dado um grafo G e uma sequência de vértices K = (v1, v2, ..., vn) usaremos o
termo coloração gulosa sequencial para descrever o seguinte procedimento de atribuição
de cores:

Algoritmo Coloração-Gulosa(G,K);

Início

Para v ← v1 até vn faça

atribua a menor cor possível ao vértice v;

fim;

Observe que um algoritmo de coloração gulosa sequencial de G é um algoritmo
dividido nos dois seguintes estágios:

(1) Determinar uma sequência de coloração K dos vértices de G.

(2) Aplicar o algoritmo Coloração-Gulosa(G,K).

Na seção seguinte, apresentaremos alguns métodos para a determinação de uma
sequência de coloração K dos vértices de G. Esse processo será chamado de ordenação
de vértices.



4. Critérios de Ordenação dos Vértices

Nesta seção, apresentaremos três critérios de ordenação de vértices:

1. LF (largest-first)
2. SL (smallest-last)
3. RSL (repair smallest-last)

O método LF (largest-first) foi apresentado pela primeira vez por
[Welsh and Powell 1967]. É um dos métodos sequenciais mais antigos e simples.
O método é baseado na observação de que vértices com menor grau são mais flexíveis na
escolha de cores se comparado a vértices com maior grau, logo é natural colorir primeiro
os outros vértices de maior grau. Apesar de sua simplicidade o método LF mostra ser
eficiente, na quantidade de cores necessárias para colorir um grafo.

algoritmo Coloração-LF(G);

início

K := vértices de G organizados em ordem decrescente de grau;

Coloração-Gulosa(G, K);

fim;

Outro método de coloração sequencial bastante conhecido e similar ao método
LF é o método SL (smallest-last) [Matula and Beck 1983]. O método SL, assim como,
o método LF é baseado na observação de que os vértices com poucos vizinhos devem
ser os últimos vértices a serem coloridos, já que, são mais flexíveis na escolha de cores.
A criação da sequência de vértices do método SL passa por um processo de refinamento
que adiciona a K o vértice com o menor grau no subgrafo gerado por V / K. Por fim
o método inverte a sequência obtida por K. Dessa forma para instâncias de grafos que
sejam cíclicos, uni-cíclicos direcionados e bipartidos o método mostra-se ser ótimo. O
símbolo K utilizado no algoritmo de coloração SL abaixo representa a inversão da ordem
da sequência K.

algoritmo Coloração-SL(G)

início

K := ∅
enquanto V / K 6= ∅ faça

adicione a K o vértice com o menor grau no subgrafo gerado por V / K;

Coloração-Gulosa(G,K);

fim;

O método sequencial de coloração que será avaliado neste artigo junto com os
métodos LF e SL (discutidos anteriormente) trata-se do método RSL (repair smallest-
last) que tenta reparar o método SL. A mudança consiste em alterar a ordem da primeira
parte da sequência obtida pelo método SL. A alteração é baseada no método LF, ou seja,
os vértices da primeira parte da sequência são organizados em ordem decrescente de grau
em relação ao grafo G e não em relação aos subgrafos gerados pelo método SL.



A ideia do método RSL é usar o método LF para balancear as mudanças feitas
pelo método SL que durante seu processo de escolha de uma sequência de coloração, cria
subgrafos, alterando a estrutura original do grafo G.

algoritmo Coloração-RSL(G)

início

K := ∅
enquanto V / K 6= ∅ faça

adicione a K o vértice com o menor grau no subgrafo gerado por V / K;

reordena os vértices do grafo G[v1, ..., vn/2] usando a ordenação LF

Coloração-Gulosa(G,K);

fim;

5. Resultados Computacionais

Os três métodos (LF, SL e RSL), foram comparados em relação a eficiência de cada um em
colorir um grafo com o menor número de cores possível. O desempenho desses métodos
foi avaliado utilizando 121 instâncias de grafo. As instâncias possuem grafos com alta
densidade e baixa densidade, desta forma, podemos avaliar a eficiência dos métodos de
forma mais precisa.

As tabelas abaixo mostram algumas comparações feitas entre os métodos. Os
valores abaixo de cada método representam a quantidade de vezes que um método vence
(em relação a menor de quantidade de cores a ser utilizada no grafo) em comparação ao
outro método e vice-versa. O "empate"representa a quantidade de vezes que os métodos
colorem os grafos utilizando a mesma quantidade de cores.

Tabela 1. Comparação entre os métodos LF e SL
LF SL Empate
25 25 71

Tabela 2. Comparação entre os métodos RSL e LF
RSL LF Empate
15 21 85

Tabela 3. Comparação entre os métodos RSL e SL
RSL SL Empate
25 31 65

Os testes foram realizados num computador com processador Intel Core i5-7200U
2.50GHz, com 8Gb de memória, utilizando o sistema operacional Linux.



6. Conclusão
Este artigo apresentou três métodos heurísticos de ordenação sequenciais para o problema
de coloração de grafos. Foram realizadas comparações entre os métodos com o objetivo
de determinar qual das ordens obtidas se mostra mais eficiente na coloração de grafos para
diferentes instâncias. Podemos concluir de acordo com os resultados obtidos, a partir das
instâncias utilizadas, que os métodos LF e SL possuem eficiência semelhante em relação
a quantidade de cores utilizadas para a coloração. Outro fato importante está na eficiência
do método RSL ao colorir o grafo em comparação aos outros dois métodos analisados. O
método se mostra menos eficiente, tanto em comparação ao LF, quanto em comparação ao
SL. Apesar da tentativa de reparar o RSL, as modificações utilizadas se mostraram falhas
em relação ao objetivo pretendido de diminuir a quantidade de cores utilizadas para a
coloração.

Referências
da Costa Silva, L. (2011). Algoritmos para Escalonamento de Instruções e Alocação

de Registradores na Infraestrutura LLVM. PhD thesis, Master’s thesis, Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, 2013. Faculdade de Computaçao.

Matula, D. W. and Beck, L. L. (1983). Smallest-last ordering and clustering and graph
coloring algorithms. Journal of the ACM (JACM), 30(3):417–427.

San Segundo, P., Lopez, A., Batsyn, M., Nikolaev, A., and Pardalos, P. M. (2016). Im-
proved initial vertex ordering for exact maximum clique search. Applied Intelligence,
45(3):868–880.

Welsh, D. J. and Powell, M. B. (1967). An upper bound for the chromatic number of a
graph and its application to timetabling problems. The Computer Journal, 10(1):85–
86.



 
 
 
 

Ciberativismo como Dispositivo de Enfrentamento 

Feminista no Brasil 
 

Ruanna F. Azevêdo
1
, Diana P. M. Pereira

1
, Juliana S. Barreto

1
, 

Thyciane L. Araújo
1

 

 
1 Universidade Federal do Ceará (UFC)

 

Caixa Postal 63900-000 – Quixadá – CE – 
Brasil

 

 

 
ruannafelipeazevedo@gmail.com, Medina.Diana@gmail.com, 

julichan.sousa@gmail.com, thycianelopes@gmail.com 
 

Abstract. The present work is proposed to be a study about cyberspace as a means 

for discursive constructions and insurrection of held identities. With a focus 

on the feminist movement, we have traversed its path of arrival in the social 

networks in order to propagate messages and articulate activities. We have 

identified with Foucault in this research the role of cyberspace in the 

destructuring of micro-powers held by the patriarchal society. 
 

Resumo. O presente trabalho se propõe a ser um estudo acerca do 

ciberespaço como meio para construções discursivas e insurreição de 

identidades sujeitadas. Com foco no movimento feminista percorremos o 

seu caminho de chegada nas redes sociais a fim de propagar mensagens 

e articular atividades. Identificamos com Foucault nesta pesquisa o 

papel do ciberespaço na desestruturação de micropoderes detidos pela 

sociedade patriarcal. 

 
 
 
 

1. Ressignificação da Rede: A comunicação horizontal 
 

A necessidade de comunicação ininterrupta entre aliados de guerra faz a internet surgir 

no período da Guerra Fria em que o mundo inteiro teme o apertar de um botão. 

Solucionado o problema inicial e tendo comunicação garantida essa tecnologia vai no 

passar dos anos mostrando suas muitas faces e se fazendo necessária em outros 

ambientes, como o acadêmico, era nele que alunos e professores por volta de 1970 e  
1980 trocavam saberes e ideias. Nos anos 80, mais especificamente em 1984 saiu 

“Neuromance”, um livro de William Gibson (1948-), nele fomos apresentados ao 

conceito de ciberespaço, designado no livro como universo das redes digitais (LÉVY,  
2010). 

 
Passando por essa linha do tempo chegamos na década de 1990 quando a 

interface gráfica é adicionada pelo engenheiro Tim Bernes Lee (1955-), dando um 
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crescimento hercúleo ao acesso da rede, um convite para a ocupação do ciberespaço com 
novas narrativas. 

 

Em Cibercultura (1997), Pierre Lévy define esse ciberespaço como "espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores". Sendo um espaço de comunicação aberta, deu vez a self-media 

instrumento da guerrilha midiática, aquela mídia de conteúdos criados pelo usuário num 

novo momento em que não somos mais apenas expectadores à espera daquilo que os 

mass medias tinham para nos mostrar. 
 

A guerrilha midiática é uma prática, é uma maneira diferente de se 

relacionar com os meios de comunicação de massa. Ou seja: o abandono da 

recriminação e a adoção de um retrovírus, uma prática lúdica que exorciza, 

enquanto tal, a desinformação praticada pelos mass media, redimensionando 

aos nossos olhos, seu poder. A passagem preliminar é a de eliminar a paranóia 

e aceitar o desafio. 
 

A guerrilha midiática não é somente uma maneira de se apropriar novamente 

de informação, no sentido de roubar espaço ao sistema midiático "oficial", ou 

de demonstrar a deformação das notícias por ele exercida. Ela é a realização 

de um jogo de artimanhas recíprocas, uma forma de envolvimento da mídia 

em um trauma impossível de se captar e de se entender, uma trama que 

provoca a queda da mídia, vítima de sua própria prática. Arte marcial pura: 

utilizar a força (e a estupidez) do inimigo, voltando-a contra ele. (BLISSET, 

2001.p.28) 
 

Temos aqui um novo momento da comunicação, nesse ela se dá horizontalmente 

e não verticalmente, agora, a mulher para expressar-se não carece de uma mediação, ela 

por si, pode usar do seu poder de fala. A World Wide Web torna-se a nova Safe 

Space, definida por Collins (2000) como "espaços sociais nos quais mulheres negras 

falavam livremente", zonas de encontro datadas desde a década de 1920. Presenciamos 

no ciberespaço com a criação da rede mundial de computadores o esfacelamento de 

micropoderes há tempos cristalizados, existe agora uma onda situacionista promovida 

pela era informacional que a comunicação direta feita pela internet nos propicia. 
 

2. Reconhecimento do micropoder e a retomada do espaço discursivo. 
 

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem−se uma concepção 

puramente jurídica deste mesmo poder; identifica−se o poder a uma lei que 

diz não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma 

noção negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo 

aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não 

ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder 

se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso. Deve−se considerá−lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 

negativa que tem por função reprimir. (FOUCAULT, 1979.p.8) 
 

A palavra poder é um rizoma da palavra raiz vinda do latim potere, também da mesma 

raiz temos a palavra empoderamento, no dicionário Aurélio, poder, tem como 

significado "mando, autoridade", já, empoderamento, significa "dar ou adquirir poder ou 

mais poder", em Michel Foucault (1979) temos o poder totalitarista transformado em 

micropoder que consiste em destrinchar o poder como uma entidade relacional que não 

está acima dos indivíduos, mas passando por eles, se pondo em um 



 

 

lugar invisível para alcançar a onipresença por meio da sua manifestação em todos que 

ele abarca. Michel Foucault (1979) elucida o jogo do micropoder nos mostrando que ele 

permeia todos os espaços ao invés de se concentrar em um pólo superior. 
 

Bom, por estar por toda parte o micropoder também habita nos meios 

informacionais quando grupos limitados e privilegiados se sobrepõem a outros na 

concessão de espaços de fala, apesar da margem de exclusão provocada pelo 

ciberespaço, sua margem de inclusão mostrou-se providencial. Há um provérbio Yorubá 

que diz: "Enquanto os leões não tiverem os seus contadores de histórias, as histórias das 

caçadas glorificarão os caçadores". Um espaço onde se permite o deslocamento do 

sujeito de interlocução, uma inversão da perspectiva, esfacela a rigidez de um 

ordenamento que sempre silenciou as minorias sociais; ser um pedestal para as narrativas 

feministas deu às redes sociais o posto de lugar para trocas, reconhecimento e denúncia 

de abusos antes omitidos. 

 

A internet, mesma tecnologia que antes foi útil para bases de dados militares, 

protegendo informações num cenário de guerra, hoje promove saber é visto como 

instrumento de domínio societal. Produzindo saberes na rede mundial, o movimento 

feminista alcançou a detenção do poder discursivo: um dos utensílios do ciberativismo, 

invertendo o jogo relacional do micropoder como constata Silva (2016); 
 

Ora, se entre as características das tecnologias de comunicação 

digital nós encontramos a descentralização, a participação e a 

colaboração, parece que de fato novas práticas de comunicação 

colaboram com o combate.(SILVA, 2016, p. 81) 
 
 

Entre Janeiro de 2014 e Outubro de 2015 as buscas por feminismo no Google cresceram 
86,7% no Brasil chegando a 90.500 buscas, segundo a Agência Brasil. Luíse Bello, 
gerente de conteúdo da ong feminista ThinkOlga criadora da hashtag 

#primeiroassedio em 2015, hashtag usada mais de 100 mil vezes no twitter, 

dando a oportunidade para para 82.000 mulheres contarem casos de assédio sofridos por 
elas, como na figura 1, Lu relata que: "A internet facilita a manifestação, derruba 
fronteiras e une mulheres de todo mundo, ficamos sabendo do que acontece, isso 
também fortalece o feminismo."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Print de relato no facebook 



 

 

3. Ciberativismo: sororidade e aurora feminista 
 

Sororidade, termo usual em conversas entre feministas é proveniente da palavra em latim 

soror, traduzida para o português significa irmã, sororidade é a palavra que define o elo 

entre mulheres numa corrente de irmandade a fim de obter forças por intermédio da 

união. Um exemplo da sororidade posta em prática por meio de ciberativismo é o 

Movimento "Vamos Juntas?" nascido em Porto Alegre e idealizado por uma mulher 

chamada Babi Souza que trouxe à tona a sensação de medo que muitas mulheres em 

relatos revelaram sentir ao andar pelas ruas sozinhas e na sensação de alívio que 

proporciona a companhia de outra mulher. Após a criação da página no facebook em 24 

horas Babi conseguiu mais de 5.000 curtidas e em duas semanas 100.000, como revela 

no web site da campanha. Tendo esse feedback percebeu que não estava sozinha, muitas 

outras passavam pelo mesmo. 
 

Ciberativismo conceituado por MORAES (2001) “É uma arena complementar de 

mobilização e politização, somando-se a assembléias, passeatas, atos públicos e 

panfletos”. O uso exponencial da web 2.0 tornou a cibermilitância no Brasil um holofote 

e um pedestal para as mulheres invisibilazadas e um meio para os feminismos se 

expressarem em suas multifaces. Tendo posse de uma comunicação ubíqua que 

ultrapassa territórios e existe num tempo não-linear, o movimento feminista com suas 

muitas mobilizações no campo virtual tornou real “A Marcha das Vadias”, a “Marcha 

das Margaridas”, a “Marcha Mundial das Mulheres” (figura 02), a “Marcha contra a PL 

5069” na Avenida Paulista, enfim, movimentações que tiveram o ciberespaço como 

ponto principal de articulação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Mulheres em Marcha 
 

 

4. Reflexões atuais 
 

O movimento feminista já alcançou direito de voto feminino em sua primeira 

onda, discutiu papéis de gêneros em sua segunda onda, abrangeu temas na terceira onda 

liderada por mulheres negras que trouxeram novas pautas e agora na quarta se reapropria 

dos espaços negados e traz discussões que incluem pessoas transgêneros, mulheres 

plus size sendo o momento mais inclusivo dos feminismos. 
 

Depois da análise da página “Vamos Juntas?” e de passear pelas lutas levantadas 
em blogues e redes sociais concluímos que o ciberativismo é um instrumento oportuno  
para os enfrentamentos do movimento feminista contemporâneo. 
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1Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Abstract. Although digital content technology such as ebooks, newspapers and
magazines, is very advanced as in 2017, there is a large quantity of unique do-
cuments that did not get published or digitalized and yet has a huge historical,
scientific, and social value and should be released to the public. Based on image
recognition algorithms in addition to supervisioned machine learning techni-
ques, the system can predict and interpret each calligraphic letter obtained by
computational vision techniques in documents, extracting then the handwritten
document to a plain text format. Finally, it evaluates how efficient the solution
is by observing the process throughout training, test, and classification phases.
Keywords:[Machine Learning]. Recognition. Handwritten.

Resumo. Embora a tecnologia de conteúdo digital, como ebooks, jornais e re-
vistas, seja muito avançada, como em 2017, há uma grande quantidade de do-
cumentos únicos que não foram publicados ou digitalizados e, no entanto, tem
um enorme valor histórico, cientı́fico e social que poderiam ser lançados para
o público. Com base em algoritmos de reconhecimento de imagem, além de
técnicas de aprendizado de máquina supervisionado, pode-se prever e inter-
pretar cada letra caligráfica obtida por técnicas de visão computacional em
documentos, extraindo então o documento manuscrito para um formato de texto
simples. Finalmente, avalia-se a eficácia da solução observando o processo
durante as fases de treinamento, teste e classificação.
Palavras-chaves: [Aprendizado de Máquina]. Reconhecimento. Manuscrito.

1. Introdução
Segundo [Likforman-Sulem et al. 2007], nos últimos anos, os progressos consideráveis
no ramo de sistema de reconhecimento de palavras manuscritas foram efetuados sob
um conjunto médio ou pequeno de dados. A grande discussão é desenvolver métodos
e princı́pios que propõe lidar com grandes vocabulários e identificar os principais pro-
blemas que afetam sua implantação. Mesmo com o grande avanço da tecnologia a favor
dos conteúdos digitais, ainda existe uma grande quantidade significativa de documen-
tos que não foram republicados, transcritos, digitalizados e que possuem um grande va-
lor histórico, cientı́fico e social tal como os manuscritos da Biblioteca Nacional (BN),
órgão responsável pela execução da polı́tica governamental de preservação e difusão da
produção intelectual do Brasil, abrigando centenas de milhares de documentos pessoais,
institucionais, históricos e literários. A partir de técnicas de aprendizado supervisionado
de máquina, a proposta deste trabalho é a interpretação e transformação de textos manus-
critos para o formato de texto simples. As seções seguintes seguem descrições breves à



respeito da fundamentação teórica, objetivos, metodologias e resultados observados du-
rante todo o trabalho.

2. Aprendizado de Máquina Supervisionado
Segundo [Mitchell 1997] “O campo de aprendizagem de máquina está preocupado com
a questão de como construir programas de computador que melhorem automatica-
mente com a experiência”. Arthur Samuel, o pioneiro do aprendizado de máquina
[Wiederhold and McCarthy 1992], a descreve como: “O campo de estudo que dá aos
computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados”. Uma
técnica existente dentro desse campo é o aprendizado supervisionado, que manipula
um conjunto de dados que possui um forte relacionamento entre a entrada e a saı́da espe-
rada. Um exemplo seria um dado com uma determinada feature (entrada), um conjunto
de caracterı́sticas e um label (saı́da), que é um conjunto de caracterı́sticas semelhantes
as features. O procedimento de aprendizado retornará um vı́nculo entre features e la-
bels. Neste contexto, caracteriza-se um problema de classificação, então tenta-se predizer
resultados mapeando-se variáveis em categorias predefinidas.

3. Objetivos e Metodologia
Esta Seção contém as tópicos que esclarecerão e apresentarão o objetivo geral, os objeti-
vos especı́ficos e as metodologias do trabalho, respectivamente.

3.1. Objetivo Geral

Este trabalho tem por objetivo principal, utilizar técnicas de aprendizado de máquina
para reconhecer, identificar e classificar caracteres manuscritos extraı́dos de documentos
digitalizados que serão utilizados para leitura e análise. De um modo mais especı́fico, as
etapas seguintes detalham o processo do trabalho.

3.2. Objetivos Especı́ficos

• Selecionar um dataset (conjunto de dados) de treino;
• Efetuar uma técnica de treinamento baseado em regressão logı́stica;
• Testar e validar o modelo;
• Analisar e organizar resultados.

3.3. Metodologia

Nesta seção, as subseções seguintes abordam e descrevem as metodologias, manipulação
de dados, técnicas e procedimentos adotados.

3.3.1. Seleção

O primeiro passo da execução do trabalho é selecionar um conjunto de dados para
treino, validação e teste. Os dados de treinamento são provenientes dos conjun-
tos de dados do NIST (National Institute of Standards and Technology) descrito em
[Patrick Grother 2017], que engloba materiais de treinamento para reconhecimento de do-
cumentos e caracteres manuscritos, composto de aproximadamente 810.000 imagens de
caracteres no formato .png (Portable Network Graphics), todas nas dimensões 128× 128



pixels organizados por classes. Cada classe contém um tipo especı́fico de caractere, to-
talizando 62 classes, onde 10 correspondem aos dı́gitos, 26 às letras maiúsculas e as 26
letras restantes, às letras minúsculas do alfabeto latino.

3.3.2. Processo de Treino

Nos treinamentos preliminares, o conjunto de dados de teste foi composto pela escolha de
uma das classes do conjunto de dados NIST, essa última, a classe “52” (letra R maiúscula
em hexadecimal da tabela ASCII) é composta por centenas de imagens da letra que a
representa. O número de imagens pertencentes à classe “52” corresponde à pouco mais
de 20.000 exemplos. Uma amostra das 1000 primeiras imagens foram selecionadas para
fazer parte do processo de treino desse trabalho. O intuito da escolha é de classificar com
uma quantidade robusta de dados para treino, assim, espera-se uma maior precisão nos
resultados e a partir dos resultados, viabilizar o uso dessa técnica nas demais classes.

Foi aplicada a técnica de regressão logı́stica, produzindo a partir do conjunto de
dados de entrada, um modelo que permite a predição de valores de modo categórico dis-
creto como numa função sigmóide de ativação que em estatı́stica, representa um modelo
de regressão onde a variável é binária (0 ou 1). O que leva a considerar que as saı́das
serão agrupadas em labels semelhantes e não semelhantes as features da classe 52, como
representada na Figura 1.
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Figura 1. Exemplo de função logı́stica.

Os valores próximos a 1 são fortes candidatos a serem classificados como perten-
centes à classe “52”, da mesma forma que valores próximos a 0, se comportam de maneira
oposta. O processo de treinamento foi realizado com três instâncias (A, B e C) derivadas
da classe 52, cada qual com 100, 627 e 1000 amostras, respectivamente.

3.4. Validacão
A etapa final, que valida o modelo criado, recebeu como parâmetro de teste peque-
nas instâncias capturadas de formulários pertencentes ao IAM Handwriting Database,
que é um banco de dados de textos manuscritos digitalizados e guardados como ima-
gens. Essas imagens extraı́das são classificadas de acordo com o que o modelo des-
creve, ou seja, são agrupadas em 62 classes que representam os caracteres do alfabeto
[Marti and Bunke 2002]. A ideia de utilizar o IAM Handwriting Database, uma estrutura
completamente diferente (com aproximadamente 20% do tamanho do dataset de treino),
é verificar o quão identificável pelo modelo esse conjunto é.



4. Experimentos e Resultados

Para cada um dos seis treinamentos, os mesmos parâmetros foram utilizados em busca
de identificar quais fatores influenciam na eficiência da técnica utilizada. Um dos
parâmetros usados a taxa de aprendizagem, muitas vezes representada pela letra grega
η. A taxa de aprendizagem é responsável por regular o quão as soluções estão vincu-
ladas. Define-se como tolerância ou critério de parada ε, um intervalo [a, b] entre duas
iterações numa função de convergência. A convergência da função é interrompida quando
b − a < ε, assim, chega-se a uma aproximação suficiente. A acurácia, neste caso, é o
quão a informação descreve corretamente uma situação que foi projetada para ser medida
[Souza and Soares 2016]. Como podemos observar na Tabela 1, a taxa de aprendizado
(η) é a mesma em todos os testes e fornecem uma precisão significativa e exigente no
decorrer do processo. É perceptı́vel que o critério de parada ε = 10−6 na convergência da
função contribui para uma aproximação ao resultado esperado, note que os resultados são
bem próximos mesmo utilizando conjunto de dados de tamanhos diferentes e que nessas
condições, a maneira como aplicar as funções de classificação são mais efetivas que a
quantidade de dados. Em teste com outra letra que difere visualmente muito de R, a letra
g, produz resultados que comprovam o nı́vel de predição do modelo.

Tamanho da Entrada Alvo Taxa de Aprend. η Tolerência ε Acurácia

Instância A (100 imagens) R 0.2 0.000001 0,9362
Instância B (627 imagens) R 0.2 0.000001 0,9830
Instância C (1000 imagens) R 0.2 0.000001 0,9992
Instância A (100 imagens) g 0.2 0.000001 0,1758
Instância B (627 imagens) g 0.2 0.000001 0,1758
Instância C (1000 imagens) g 0.2 0.000001 0,1758

Tabela 1. Tabela comparativa de comportamento e precisão das instâncias
validação.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho propôs utilizar técnicas de aprendizado de máquina voltadas para o reconhe-
cimento de caracteres manuscritos e que a utilização de uma função de regressão logı́stica
simples fornece bons resultados desde que aplicados à uma quantidade significativa de
dados como podemos perceber durante os processos descritos na seção de metodologias.

Aumentar os conjuntos de dados bem como utilizar as demais classes de dados do
NIST seguindo à proposta de [Likforman-Sulem et al. 2007], validar diferentes técnicas
com o mesmo conjunto de dados e a partir do texto simples obtido na extração desses da-
dos, utilizá-los associados a sı́nteses de voz em favor das pessoas que possuem deficiência
visual parcial.
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Resumo. Neste relato de experiência buscamos expor uma visão da área de 

redação científica e suas aplicações através da apresentação de alguns 

conceitos importantes sobre como elaborar uma redação científica. Temos o 

intuito de apresentar um pouco sobre como funciona o desenvolvimento de uma 

pesquisa científica, quais passos devem ser tomados e enfatizar a importância 

do desenvolvimento científico para a sociedade onde se vive e de que forma 

pode contribuir para o bom desempenho de uma comunidade.  

Abstract. In this report of experience, we seek for expose a vision of the 

scientific redaction area and its applications through presentation of some 

important concepts about as elaborate a scientific redaction. We have the 

intention of demonstrate a little about how working the development of a 

scientific research, what steps should be followed and to emphasize the 

importance of development scientific to the society where you live and how it 

can contribute to the good performance of a community. 

1.Introdução  

Desde o início da humanidade o ser humano busca evoluir. O primeiro passo começou 

em busca de novas armas e de novos alimentos, ou seja, em busca de novas formas de 

sobrevivência. O primeiro grande marco para a humanidade foi o fogo. Após esta 

descoberta um novo mundo surgiu para os humanos daquela época. Esse fato foi essencial 

para alcançar a espécie que existe hoje. Devido à vontade de buscar melhorias na sua 

forma de vida é que hoje somos considerados uma raça evoluída e que busca cada vez 

mais melhorias no seu modo de vida.   



Segundo Maciel (2008), o desenvolvimento científico começa com esse mesmo 

intuito, o de “encontrar soluções para problemas práticos ou melhorias”, seja para uma 

comunidade, uma sociedade, um país ou até mesmo em âmbito global. 

A pesquisa científica está frequentemente presente em todas as áreas do 

conhecimento e cada uma delas com a sua particularidade. Um país que desenvolve 

artigos de forma elevada tem um grande prestígio na comunidade internacional e isso 

interfere diretamente na forma de vida dessa sociedade, pois um país rico em pesquisa é 

também rico em educação, tecnologia e possui uma população mais evoluída em 

conhecimento, em relação a outros que não possuem essas mesmas características. 

O Brasil mesmo com o crescente número de publicações a cada ano, ainda se 

encontra atrás de grandes produtores de artigos científicos. Segundo VOLPATO (2017) 

um dos grandes fatores desse descaso ainda se encontra pelo fato da falta de cultura dos 

brasileiros de quererem publicar e principalmente do publicar com qualidade, atendendo 

todos os requisitos da comunidade científicas e se destacando com novas ideias relevantes 

para os impasses da sociedade. 

Na área da computação a pesquisa científica tem como principal intuito 

desenvolver novas tecnologias para a comunidade, seja está com o objetivo de solucionar 

ou melhorar problemas do cotidiano como o sistema educacional, a acessibilidade, a 

mobilidade urbana entre diversos outros impasses que se encontram em todo o mundo.   

Desse modo, o presente trabalho visa a importância da construção de uma 

Redação Científica, através de metodologias que auxiliam a produção de um material de 

qualidade, com foco nas dicas do pesquisador Gilson Volpato e no livro Fundamentos da 

Metodologia Científica (MARCONI e LAKATOS, 2010). 

2. Desenvolvimento  

Antes de iniciar um artigo é necessário analisar alguns conceitos, pois não se pode iniciar 

uma pesquisa sem ter fatos, leis e teorias sobre o que se deseja relatar. É necessário que 

se tenha um objetivo e isso exige questionamentos sobre quais são os fatos, as teorias e 

leis que irão ser responsáveis pelo o desenvolvimento da pesquisa e do texto científico 

que se deseja criar. 



 Antes de começar o desenvolvimento de um artigo é necessário analisar alguns conceitos, 

pois não se pode iniciar uma pesquisa sem se ter fatos, leis e teorias sobre o que se deseja 

relatar. Até mesmo porque é necessário que se tenha um objetivo ao se fazer uma pesquisa 

e isso exige os questionamentos sobre quais são os fatos, as teorias e leis que irão ser 

responsáveis pelo o desenvolvimento da pesquisa e do texto científico que se deseja criar. 

Segundo MARCONI e LAKATOS (2010) podemos definir que teoria e fatos 

estão estritamente relacionados, já que não existe teoria sem ser baseados em fatos.  

Já as leis Segundo MARCONI e LAKATOS (2010) possuem duas características, 

tem o intuito de resumir uma grande quantidade de fatos e tem o de prever novos fatos, 

pois já que algo se comporta de uma certa forma e essa “forma” está estabelecida em uma 

determinada lei, podemos concluir que isso sofre as consequências desta. Após definir 

esses três conceitos é necessário agora formular a hipótese que vai ser analisada durante 

à pesquisa, podemos afirmar que ela vai ser as conclusões tiradas diante dos fatos, dos 

fenômenos e das variáveis estabelecidas e que vai ser a suposta solução para o problema 

apresentado. E para que sua comprovação seja estabelecida vai ser necessário fazer 

pesquisas. 

Como já foi dito, uma hipótese baseia-se em relação entre os fatos, fenômenos e 

variáveis. Os dois primeiros conceitos já foram estabelecido, mas o que são essas 

variáveis? variáveis são as características que se encontram nos objeto de estudo, podem 

ser taxas de mortalidade, sexo, idade e etc. Essas variáveis podem ser classificadas 

conforme a relação expressa, que são as variáveis independentes, dependentes, de 

controle e as de modelagem. E também conforme o tipo, exemplo, as qualitativas e as 

quantitativas. “Variável independente é aquela que é de fator determinante para que 

ocorra um determinado resultado, ou seja que vai gerar consequência para a sua pesquisa, 

seja um novo fenômeno ou fato a ser constatado”, Penha (2009). Já a dependente vai ser 

o resultado gerado a partir da aplicação da independente. 

   Exemplo: Os indivíduos cujos pais são débeis mentais têm inteligência inferior a 

dos indivíduos cujos pais não são débeis mentais. 

X = presença ou ausência de debilidade mental nos pais. (Variável independente). 

Y= o grau de inteligência dos indivíduos. (Variável dependente)   

 Variável de controle é aquele fator ou propriedade que afeta a dependente e 

consequente a relação entre a mesma e a independente, sendo assim tornando necessário 

uma manipulação para ser neutralizada. A moderadora é aquela que assim como a 



independente é um fator que pode desencadear novos resultados. Porém, ela está em um 

nível inferior, podendo seu resultado acrescentar ou não o da independente. Variáveis 

quantitativas são aquelas que podem ser expressadas por proporções numéricas. E as 

qualitativas são as que podem ser convertidas ou traduzidas em números como sexo, 

meses e semanas. 

 

3. Relato de experiência para o bolsista de iniciação acadêmica 

Quando o orientador propôs o projeto, não sabíamos da importância que tinha de estudar 

sobre o tema redação científica, entretanto no decorrer do tempo foi demonstrado o 

funcionamento da vida acadêmica no ambiente das pesquisas. Com isso aprendemos 

como se faz uma pesquisa, quais passos devem ser adotados, o que e como deve-se fazer 

com o que foi estudado e como apresentar isso para o restante da sociedade. Como 

resultado aprendemos que na universidade ou em qualquer profissão não se deve apenas 

estudar, mas tentar aplicar os princípios aprendidos para melhorar a sociedade onde se 

vive e esse é o objetivo de uma pesquisa científica, pesquisar sobre um impasse presente 

em uma sociedade e apresentar os resultados obtidos sobre a problemática para o restante 

da sociedade.  

Conclusão 

Em vista dos argumentos apresentados, a construção de um artigo científico requer tempo 

e trabalho, sendo importante para quem está participando na construção e também para 

quem for apresentado. De acordo com VOLPATO (2017) a construção de artigo científico 

torna-se inerente e deve ser feito com os diversos problemas da sociedade, visando ajudar 

em qualquer que for a área, então mesmo que seja dispendioso se torna interessante pelo 

fato de estar envolvido com uma ideia que poderia estar ajudando. Entretanto, para estar 

preparado a qualidade da ideia é de extrema importância para que se obtenha bons 

resultados, pois o problema não é publicar, mas publicar sobre fatos úteis e principalmente 

com qualidade obedecendo às normas da comunidade científica. 
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Abstract. In this article is a description of the Internet functionality of Things 

in the present day, in conjunction with the MQTT communication protocol. 

Focusing without study of the technological implementation of Internet of 

Things at the Federal University of Ceará, Quixadá Campus, addressing the 

improvement in the various services provided at the university. 

Keywords: Communication, Devices, Organization. 

Resumo. Neste artigo é descrita a funcionalidade da Internet of Things nos 

dias atuais, em conjunto com o protocolo de comunicação MQTT. Com foco 

no estudo da implementação tecnológica da Internet of Things na 

Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, abordando melhoria nos 

variados serviços prestados na universidade. 

Palavras chave: Comunicação, dispositivos, organização. 

1. Introdução 

 Atualmente existem muitos setores com atividades maquinarias e estes setores 

possuem equipamentos com diversas finalidades, como sensores, dispositivos de 

manobra, atuadores, entre outros. A diferença entre a forma que cada equipamento se 

comunica com o sistema vem se tornando uma barreira quando é desejado se trabalhar 

em grande escala. Esse meio que pode ser chamado de revolucionário consegue 

construir uma rede de movimentação de informações, num mesmo tipo de linguagem 

que é acessível para todas as máquinas que fazem/farão parte desta rede. [Daniele 2012] 

 A IoT (Internet of Things) vem ganhando investimento pois através de uma 

estrutura de servidores e de maneira rápida e fácil, consegue possibilitar a comunicação 

dentre os sinais de distintos dispositivos de um setor ou ambiente. O ambiente 

universitário é um exemplo da sua utilização, é um ambiente de constante tráfego de 

pessoas, e os serviços de iluminação, vigilância, comodidade, controle de temperatura 

nas salas, necessitam de um esquema de organização, e em muitos casos estes serviços 

só acontecem por possuírem equipamentos tecnológicos agindo por trás, estes que 

podem ser conectados a um servidor de coleta de dados, e esses dados podem ser 

classificados e movimentados, que por fim podem ser processados e controlados 

remotamente. [Luigi 2010] 



  

2. Internet of Things 

 Com o intuito de realizar a comunicação estável, simples e rápida entre diversos 

dispositivos, em pequena, média ou grande escala, a IoT é um método de comunicação 

no qual os dispositivos podem ser interligados por intermediadores, seguindo 

protocolos, criando um meio ambiente computacional inteligente. Neste tipo de rede, os 

equipamentos são nomeados como “objetos inteligentes”, e devem possuir certas 

características, ou serem adaptados para que possam ter seus dados movimentados. 

[Jayavardhana 2013] 

 Os objetos são identificados na rede por um conjunto de códigos que é similar a 

URL (Uniform Resource Locator), utilizada nos navegadores web, como código de 

identificação do endereço dos websites, mas no caso da IoT é um outro identificador, o 

URN (Uniform Resource Name). O URN, por sua vez é uma cadeia de caracteres que 

possui o número de identificação do objeto, setor de aplicação, tipo de dado 

movimentado e informação contida neste dado. A aplicação deste método de 

comunicação pode ser dada em sistemas de monitoramento de saúde, sistemas de 

automação industrial, sistemas de segurança e vigilância, sistemas de controle de 

atividades residenciais, e quaisquer outros sistemas que possuam em sua estrutura, 

sensores e processamento de dados.  

3. Protocolo de Comunicação MQTT 

 O MQTT (Mosquitto) é um protocolo de comunicação inventado em 1999 por 

Dr. Andy Stanford-Clark, da IBM, e é utilizado por diversas industriais, empresas e 

aplicações em projetos acadêmicos. Participando da organização da comunicação entre 

equipamentos conectados à uma mesma rede. O esquema do MQTT foi planejado para 

que os equipamentos mandem as informações adquiridas, geradas, para um dispositivo 

chamado broker que faz o intermédio entre a fonte e o computador/sistema que 

processará os dados. Os diferentes tipos de dados que são recebidos pelo broker são 

organizados por meio de um sistema de tópicos.  Este sistema de tópicos foi criado de 

maneira que qualquer equipamento, seja um já utilizado ou um novo equipamento 

adicionado à rede possa ter suas informações entendidas pelo broker. Os tópicos são 

basicamente um conjunto de palavras separadas por “ / ”, que indicam, o setor do 

equipamento, para quem deve ser encaminhado, o tipo de dado que será encaminhado, e 

a informação contida no dado. [Roger 2017] 

 



  

Figura 1. Broker intermediando dispositivos de coleta externa de dados com 

dispositivos de processamento de dados, por meio da comunicação por 

tópicos. 

4. Campus Inteligente 

 Com a IoT como já foi relatado é possível organizar diferentes dispositivos 

numa rede e trabalhar com eles de forma inteligente, organizada e principalmente, 

autônoma. Realizaremos agora o estudo de caso da UFC, campus  Quixadá, neste cam-

pus será realizada a implementação do sistema de comunicação IoT para gerenciamento 

de informações. No campus existem os seguintes setores: 

• 3 Blocos estudantis utilizáveis; 

• 1 Bloco administrativo; 

• 1 Refeitório estudantil; 

• 1 Acesso principal ao estacionamento; 

• 1 Acesso principal de entrada no campus; 

• 1 Auditório. 

E neste campus universitário são prestados os seguintes serviços essenciais: 

• Iluminação; 

• Limpeza; 

• Segurança, inclui monitoramento de incêndios; 

• Alimentação. 

 Tendo como base que no campus analisado ainda não sejam utilizadas 

ferramentas de ponta, nem sequer sensores em exceção dos sensores de fumaça para 

incêndio, e as câmeras para vigilância nos diferentes setores. 

 Para que uma rede de comunicação entre diferentes dispositivos possa ser 

gerenciada, estruturada, dentro desse campus primeiramente a instalação dos aparatos 

necessários para cada serviço, ou seja, de um computador, sistema de processamento 

dos dados, cabeamento para comunicação entre os dispositivos. No geral seriam 

instalados sensores, com diferentes abordagens e estes sensores captariam os sinais 

externos, como temperatura, movimentação, luz, presença de gases ofensivos à saúde. E 

estes sinais seriam processados pelo sistema de processamento de dados, que estaria 

conectado aos sensores por intermédio de um broker, que faria a interpretação e 

organização dos dados recebidos destes sensores. 

4.1 Implementação do Sistema de processamento de dados para os serviços de um 

Campus Universitário 

4.1.1 Serviço de iluminação 

 Para a iluminação do campus poderiam ser utilizados sensores de movimento em 

conjunto com foto sensores, como aqueles utilizados em postes de distribuição 

energética pública. E para que o funcionamento ocorra bem, a seguinte lógica seria 

necessária, se os sensores fotoelétricos percebem que ainda está de dia (lógica aplicada 

até certa hora), e os outros sensores de movimento percebem a movimentação de 



  

pessoas por certa parte do bloco, o sistema de processamento de dados receberia as 

informações dos sensores e processaria os dados de maneira as luzes daquela área serem 

acesas. E outros tipos de condições poderiam ser impostas para o funcionamento pleno 

da iluminação. Com esta abordagem a iluminação seria gerenciada de maneira 

automatizada, com economia de energia, pois teriam momentos de ociosidade de 

pessoas em parte dos blocos, e as luzes não precisariam estar acesas. 

4.1.2 Serviço de limpeza 

 Para a limpeza poderiam ser utilizados sensores de movimentação, e sistemas 

embutidos no chão para espalhar água e materiais de limpeza, com a utilização de 

motores, atuadores. Primeiramente dados estatísticos sobre a frequência de passagem 

das pessoas por tais salas, partes de cada bloco nos diferentes horários do dia devem ser 

guardados a fim de serem organizados os períodos diários de limpeza nos setores do 

campus. Após a análise dos horários que a limpeza pode ser realizada, o sistema de 

processamento de dados envia pela rede os dados para o broker que chegará aos 

dispositivos requisitados para que a limpeza seja realizada. Isso tornaria a limpeza mais 

flexível e mais barata, seria necessária apenas a compra dos materiais de limpeza e 

manutenção dos motores, atuadores e outras ferramentas utilizadas, mais o trabalho por 

trás da limpeza seria mais rápido e no momento certo. 

4.1.2 Serviço de segurança 

 Para a segurança do campus seriam necessárias câmeras com bom sistema de 

foco, além de um cadastro de funcionários e estudantes e um sistema de gerenciamento 

de visitas. A segurança seria realizada da seguinte maneira, os estudantes e funcionários 

deveriam trazer consigo crachás, estes crachás possuem códigos de identificação pessoal 

para que a entrada no campus possa ser efetuada sem problemas e no caso de visitantes 

teriam que ser autorizadas pelo segurança que está a serviço no momento da visita. 

 Na área de acesso ao estacionamento o crachá deve ser mostrado à câmera e a 

área do código será interpretada por um subsistema que recebe as imagens da câmera, e 

após o código ser identificado e validado a confirmação deve ser enviada ao sistema de 

processamento de dados que mandará para o broker a requisição de abertura do portão 

de entrada para o estacionamento e posteriormente a requisição de entrada no campus 

pelo acesso principal àquele indivíduo que teve seu código de acesso confirmado. Esta 

abordagem não descarta a atuação humana durante parte do serviço, pois o exemplo 

mostrado sugere apenas o método de aplicação de segurança no acesso ao campus, e é 

necessária mais do que segurança apenas na abertura do portão de entrada. 

4.1.3 Serviço de alimentação 

 Como um serviço essencial, a alimentação num campus universitário é realizada 

geralmente com a contratação de serviço privado, mas neste estudo não trará problemas 

o método com que a comida é trazida à universidade.  Para este serviço serão necessários 

um subsistema de processamento para identificação dos alunos, no momento em que 

forem utilizar o serviço. Nos horários pré-estabelecidos pela administração. Os crachás 

citados anteriormente no sistema de segurança serão utilizados também nestes sistemas, 

no caso do serviço de alimentação ser gratuito é descartada a verificação de pagamento 

da taxa para se alimentar, caso contrário no horário da alimentação os indivíduos que 

forem usufruir deste serviço devem mostrar os crachás para confirmar tanto que são do 



  

campus como que a taxa foi paga, após o processamento pelo subsistema, os dados de 

confirmação são enviados para sistema de processamento de dados principal e no 

refeitório a cada tipo de alimento comportas são abertas e é questionado ao indivíduo 

quais os tipos de alimento que serão colocados em seu prato, e o sistema fará o trabalho 

de forma autônoma cada vez que o indivíduo passar por um tipo de alimento diferente. 

5. Resultados esperados 

 Com a aplicação destes novos métodos se torna fácil organizar os dados dos 

serviços, sendo possível guardar um histórico de informações recolhidas em diferentes 

períodos, caso sejam necessárias possíveis análises. Além de que haverá um 

monitoramento em tempo real da situação em cada bloco, que pode facilitar os outros 

meios que dependem disso, como por exemplo a compra de material de estoque, 

possíveis acidentes que podem ser visualizados e informados rapidamente. 

 Pode ser possível a redução de custos com acidentes, falhas, que geralmente 

ocorrem quando se trabalha essencialmente com a atuação humana. O número de 

profissionais pode aumentar, gerando empregos, porque o sistema necessitará em partes 

de mão de obra especializada nos equipamentos instalados, e ao mesmo tempo o uso do 

MQTT como base da integração entre os equipamentos abre a opção de fácil 

aprendizado por ser um sistema simples de ser implementado e utilizado, ou seja, não 

exclui profissionais com pouca experiência. Além de que pode abrir para o campus 

novas oportunidades de contratos e parcerias com empresas voltadas a IoT. 

6. Considerações finais 

 No geral a utilização de uma rede com base em IoT, está associada a 

comunicação entre dispositivos que se entendem e mandam requisições, resultados, 

sinais entre si, facilita em grande parte os serviços que necessitam de atuação humana, 

esta que pode até ser excluída quando o sistema trabalha de maneira próxima a um 

sistema autônomo ideal. 

 Mas mesmo com as facilidades trazidas com a utilização de protocolos, rede de 

comunicação entre dispositivos inteligentes mesmo que em conjunto trabalhem 

próximos à um sistema ideal não descarta a necessidade de manutenção, supervisão 

humana, que é necessária para que erros e falhas que possam pôr em risco todo um 

conjunto de indivíduos sejam evitados. 
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Abstract. Curricular integration planning is the act of defining, in advance, dis-
ciplines that will be studied, the order of disciplines, optative disciplines, until
obtaining the necessary credits for graduation. However, this planning can-
not often be followed, and a redesign is necessary, re-evaluating what we knew
and believed. An area of study of logic and artificial intelligence, called belief
revison, studies how rational agents change their beliefs as they receive new
information. This paper aimed to show the problem of planning curricular inte-
gration and present the beliefs revision as an alternative to solve this problem.

Resumo. O planejamento da integralização curricular é o ato de definir, com
certa antecedência, as disciplinas que serão cursadas, a ordem das disciplinas,
as disciplinas optativas, até a obtenção dos créditos necessários para colação
de grau. Porém, muitas vezes esse planejamento não pode ser seguido, e um
replanejamento faz-se necessário, reavaliando aquilo sobre o que tı́nhamos co-
nhecimento e acreditávamos. Uma área de estudo da lógica e da inteligência
artificial chamada revisão de crenças estuda como agentes racionais mudam
suas crenças ao receberem novas informações. Este artigo objetivou mostrar o
problema do planejamento de integralização curricular e apresentar a revisão
de crenças como uma alternativa para a solução do problema.

1. Introdução

Em muitos aspectos na vida passamos por mudanças, sejam elas fı́sicas, ideológicas,
mudanças naquilo que acreditamos e planejamos. Essas mudanças podem se dar por
experiências de vida, por situações que passamos ou que vemos, ou por alguma coisa que
atraia nossa atenção e nos faça refletir.

Na vida acadêmica não é diferente, dentro do ambiente acadêmico imprevistos
podem acontecer, como o fato de reprovar alguma cadeira. Vejamos o seguinte exemplo:

Exemplo 1.1: Steven é um aluno do curso de Ciência da Computação.
Logo no primeiro semestre teve alguns problemas para se adaptar as
mudanças da faculdade e acabou reprovando a cadeira de Matemática
Básica, logo ele não poderá fazer Matemática Discreta no segundo semes-
tre. Isso também implicará que outras cadeiras que tem como pré-requisito
Matemática Básica ou Matemática Discreta também terão que serem adi-
adas.



O replanejamento demanda alterações no fluxo de disciplinas planejado anterior-
mente. No novo plano, Steven precisa decidir quais disciplinas serão adiadas e qual o
melhor momento para fazê-las para que seu curso não atrase ou atrase o mı́nimo possı́vel.

Um modo intuitivamente racional para Steven seria fazer novamente a cadeira de
Matemática Básica já no próximo semestre, assim, tornaria mais fácil cumprir no tempo
certo as demais cadeiras do curso. Um modo irracional seria deixar para refazer a cadeira
apenas ao final do curso, pois muitas cadeiras tem uma dependência direta ou indireta
desta.

No exemplo acima, atribuı́mos um planejamento inicial a Steven que, ao reprovar
uma cadeira, precisa ser repensado. Muitas vezes não é fácil um planejamento deste tipo,
a longo prazo e que envolve muitas opções. Por isso ferramentas que auxiliem e facilitem
o planejamento tornam-se muito úteis. Nesse intuito de se replanejar e, de certa forma,
mudar algo que acreditamos, propomos o uso de revisão de crenças como ferramenta de
auxı́lio para traçar uma melhor solução.

Revisão de crenças é uma área da lógica e da inteligência artificial que estuda
como agentes racionais mudam suas crenças ao receberem novas informações, seguindo
alguns critérios de racionalidade, isto é, critérios que um agente dito racional deve satis-
fazer.

Na seção seguinte apresentaremos a revisão de crenças como um conjunto de
crença, em que mostramos as propriedades lógicas que garantem os resultados de revisão
de crenças e apresentaremos também a ideia de planejamento curricular introduzindo ao
sistema proposto.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Revisão de Crenças
Revisão de crenças é uma área que estuda como agentes, ao receberem novas informações,
mudam suas crenças. Uma revisão modifica o estado epistêmico de um agente para
um outro estado onde este passa a acreditar em uma crença de modo consistente
[Guerra 2016].

Para a Inteligência Artificial, uma crença é uma relação entre um agente e uma
proposição [Ribeiro 2010]. Um agente é qualquer entidade capaz de perceber e atuar no
mundo, isto é, eles implementam uma função que mapeia sequencias de percepções em
ações. Um agente racional é aquele que age para alcançar o melhor resultado ou o melhor
resultado esperado. Ou seja, a cada sequência de percepções seleciona uma ação que
maximize sua medida de desempenho [Norvig and Russell 2014].

O problema de revisão de crenças baseia-se em alguns conceitos principais: es-
tado de crença, atitudes de crença, entrada de crença, mudança de crença e critérios de
racionalidade.

Um estado de crença ou estado epistêmico é uma representação idealizada de do
estado cognitivo de um agente em determinado momento [Gärdenfors 1988]. Ou seja, um
estado epistêmico caracteriza todas as crenças de um agente em um certo instante.

Atitudes de crença ou atitudes epistêmicas de um agente são o julgamento que re-
alizamos quando afirmamos que “acreditamos”em algo ou que “achamos improvável”que



algo seja verdade [Guerra 2016]. Em estados epistêmicos modelados como conjunto de
crenças, um agente possui três principais atitudes dada uma sentença: aceita, rejeitada ou
indeterminada.

Entrada de crença ou entrada epistêmica, é qualquer fator ou “disparador”externo
que motivem uma alteração no estado de crença agente. Este “disparador”pode ser uma
temperatura, um cheiro, uma frase, contudo sua forma é irrelevante, interessando apenas
o seu efeito no estado epistêmico do agente.

Dada uma entrada epistêmica, um agente pode realizar três tipos de mudanças de
crença:

expansão (+): adicionar uma crença ao estado de crenças atual.
contração (-): retirar uma crença do estado de crenças atual.

revisão (*): adicionar uma crença que contradiz o estado de crença atual,
removendo as crenças que geram conflito com a nova crença.

Por fim, a minimalidade de uma mudança é um exemplo de critérios de racionali-
dade: uma operação deve alterar o estado epistêmico de um agente de forma que ele fique
o mais semelhante possı́vel ao estado anterior. [Ribeiro 2010]

2.1.1. Teoria AGM

A teoria AGM assume uma representação do estado de crenças do agente, retratado em
um modelo de conjunto de sentenças logicas, chamado conjunto de crenças. Este con-
junto é um conjunto logicamente fechado de fórmulas em uma linguagem L, ou seja
todas as possı́veis fórmulas que eu posso derivar daquele conjunto estão dentro dele, de
modo que se K ⊆ L é um conjunto de crenças então K = Cn(K), para algum operador de
consequência Cn sobre L.

Os postulados AGM representam critérios de racionalidade e correspondem a pro-
priedades que a operação de mudança deve satisfazer:

[R*1]: K * α = Cn(K * α) (fecho)

[R*2]: α ∈ (K * α) (sucesso)

[R*3]: K * α ⊆ K + α (inclusão)

[R*4]: Se ¬α 6∈ K, então K + α ⊆ K * α (preservação)

[R*5]: K * α = L se e somente se ¬α ∈ Cn(∅) (consistência)

[R*6]: Se α ≡ β, então K * α = K * β (equivalência)

[R*1] garante a manutenção do estado resultante da revisão. [R*2] o estado re-
sultante deve conter a sentença com a qual o estado foi revisado. [R*3] estabelece um
primeiro critério de minimalidade para a revisão. Garante que a única informação adicio-
nada ao conjunto de crenças é a nova formula com suas consequências logicas. Nenhuma
crença a mais é adicionada, além daquelas que resultariam de uma simples expansão do
conjunto pela nova crença. [R*4] estabelece um segundo critério de minimalidade. Caso
a nova crença a ser adicionada seja consistente, a expansão está contida na revisão. A
revisão preserva todas as crenças do atual conjunto. [R*5] o estado resultante da revisão



só é inconsistente quando a sentença de entrada é por si só inconsistente. [R*6] a revisão
feita por sentenças logicamente equivalentes resultam em conjuntos revisados equivalen-
tes, estabelecendo uma independência de sintaxe da operação de revisão.

2.2. Planejamento de Disciplinas
No âmbito acadêmico, planejar a integralização curricular se torna uma importante etapa
no processo da formação acadêmica dos discente.

Em um projeto paralelo, estamos desenvolvendo um sistema de acompanhamento
de integralização curricular. Esse sistema tem como objetivo ser um mecanismo que
permite a orientação de alunos, sobre como realizar a integralização dos componentes
pendentes para a conclusão do curso.

O sistema proposto permite que o aluno seja um agente ativo no planejamento
de sua formação permitindo modelar e ter acesso a visões atuais e futuras sobre a grade
e estrutura das disciplinas do seu curso. Busca traçar perfis de formação, tendo como
proposito inclusive que o sistema seja o meio de compartilhamento de informação en-
tre alunos, coordenação e professores-orientadores para que os discentes possam receber
orientações.

3. Replanejamento de Disciplinas com Revisão de Crenças
O trabalho ainda está em estágios iniciais, mas nessa seção apresentaremos um protótipo
de seu funcionamento.

Retomemos o Exemplo 1 temos o aluno Steven, que precisa refazer o seu planeja-
mento com relação a cursar a disciplina reprovada e as outras disciplinas.

Figura 1. Estrutura curricular inicial do aluno

Após a reprovação, sua estrutura curricular deve ser replanejada, de tal forma que
cause menos atraso para que o aluno possa recuperar todas as disciplinas e conclui-las no
tempo certo. A Figura 2 mostra uma solução racional que virá a ser sugerida pelo sistema.

Na Figura 2 podemos ver que a mudança que foi realizada no currı́culo está coe-
rente com os princı́pios de revisão de crenças, na qual nenhuma mudança desnecessária
foi realizada no currı́culo em decorrência da reprovação.



Figura 2. Estrutura curricular após a mudanças por conta da reprovação de Ma-
temática Básica

4. Conclusão
Sabemos a importância que um bom planejamento pode nos trazer, ao nos planejarmos
também podemos nos preparar para eventuais adversidades que possam ocorrer e assim
conseguir lidar com elas de forma mais fácil.

A teoria de revisão de crenças estuda a dinâmica das bases de conhecimento, apa-
rentando ser uma solução propicia usa-lá como uma ferramenta de auxilio para o pro-
blema de planejamento.

O objetivo deste trabalho é fornecer uma fundamentação teórica básica para o
problema de planejamento e acompanhamento de integralização curricular, empenhando-
se em demostrar a relevância do problema e buscando trazer formas de soluções que sejam
úteis para resolver o mesmo.

Como trabalhos futuros, desenvolveremos a representação lógica do conceito de
currı́culo do aluno, bem como implementaremos o módulo de replanejamento no sistema
de acompanhamento de integralização curricular.
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Abstract. In this paper we will discuss the operation and construction of capa-
citive sensors, including their characteristics, their applications, comparisons
with other sensors, the advantages and the use of sensors in several areas and
how we will implement too it in our university environment.

Resumo. Neste artigo iremos abordar a respeito do funcionamento e
construção de sensores capacitivos, incluindo suas caracterı́sticas, suas
aplicações, as comparações com outros sensores, as vantagens e o emprego
de sensores como em diversas áreas e como iremos implementar-lo em nossa
ambiente universitário.

1. Introdução
Os sensores capacitivos são componentes de proximidade que permitem a ativação de
máquinas entre outros equipamentos através da aproximação de algum material ao sensor.
Ele atua baseando-se nos conceitos de capacitância. O diferencial no funcionamento deles
ocorre no ar que funciona com um isolante dielétrico fazendo com que se permita um fluxo
de energia elétrica acima do limite de sua rigidez

2. Capacitância do sensor capacitivo
Torna-se mais fácil compreender o funcionamento do sensor capacitivo se fizermos uma
comparação com alguns conceitos. Capacitância é o nı́vel de capacidade que um ma-
terial tem para armazenar determinada quantidade de energia elétrica. O componente
responsável por fazer esse armazenamento chama-se capacitor. Ele armazena quantida-
des iguais de energia negativa e positiva, porém separadas por um isolante dielétrico. A
partir do conceito que foi atribuı́do podemos deduzir a sua formula que é C = Q/V, onde
C é a capacitância relacionada ao armazenamento, A Equação 1 é caracterizada por: A é
a área das duas placas (em metros), r é a constante dielétrica do material entre as placas,
0 é a permitividade do espaço livre (8,85 x 10-12 F / m) e d é a separação entre as placas
(em metros).

3. Funcionamento do Sensor Capacitivo
O sensor se diferencia na constante dielétrica, a capacitância do capacitor depende do
isolante dielétrico que irá ser colocado, porém no sensor capacitivo irá variar de acordo
com a distância entre a superfı́cie de leitura do sensor e do material a ser detectado. Desta
forma podem ocorrer mudanças na captação de um objeto pelo sensor.



Figura 1. Ilustração de um capacitor

Figura 2. Ilustração de um capacitor com sua formula e implementação

4. Construção do Sensor Capacitivo e implementação
A construção do sensor capacitivo se dará através de sua face ativa por onde ocorrerá uma
propagação do campo eletromagnético que é o responsável por captar o objeto que será
aproximado ao sensor, existem duas formas de se construir um sensor baseando-se na sua
face e sua implementação como pode ser vista na figura a seguir.

(1).jpg

Figura 3. Ilustração da aproximação de uma constante de capacitância

4.1. Com superfı́cie ativa faceada

Esse tipo de sensor terá a propagação do campo eletromagnético apenas na parte frontal,
assim ele não conseguirá reconhecer objetos dispostos lateralmente.

4.2. Com superfı́cie ativa protuberante

Já nesse sensor a propagação do campo eletromagnético se sobressai ao sensor detectando
assim objetos dispostos tanto lateralmente, quanto na parte frontal.

5. Aplicações dos sensores capacitivos
Os sensores capacitivos são utilizados para detectar objetos de natureza metálica ou não.
São eles: Madeira, papelão, cerâmica, vidro, plástico, alumı́nio, laminados ou granulados,



pós de natureza mineral como talco, cimento, argila, e etc. Os lı́quidos de maneira geral
são ótimos atuadores para os sensores capacitivos, não importando se são condutivos ou
não, a viscosidade ou cor.

Desta forma os sensores capacitivos podem cooperar em grandes multinacionais
como controladores de estoque, tanto para materiais sólidos ou lı́quidos, pode ser utili-
zado na medição do tamanho destes materiais ou no posicionamento deles, os sensores
capacitivos estabelecem grandes precisões em suas áreas de atuação.

6. Comparação do sensor capacitivo com o sensor indutivo

Temos alguns pontos negativos e também positivos que validam a melhor utilização do
sensor capacitivo em relação ao indutivo. Veja na tabela a seguir.

Figura 4. Comparação Sensor Capacitivo x Indutivo

7. Vantagens do sensor capacitivo

Os sensores capacitivos vão dispor de diversas vantagens, as principais são que ele atua
em qualquer condição ambiental, é acionado sem necessitar de contato, tem uma alta du-
rabilidade, um chaveamento eletrônico fı́sico e possui uma alta velocidade de interligação.

8. Instalação

Eles são instalados em transportadoras, indústrias de medicamento, injetoras de plástico,
máquinas para madeira, máquinas de embalagem e industrias automobilı́sticas.

9. Projetos relacionados

9.1. Braga

Foi utilizado o site newtoncbraga para conhecimento dos protocólos de funcionamento do
sensor capacitivo.

9.2. Wikipédia

[Braga 2016] Foi utilizado a pesquisa ampla do Wikipédia para embasamento de algumas
palavras técnicas.[Wikipédia 2017]



9.3. Microchip

Foi utilizado o projeto de amostra da empresa Microchip, para introdução de informações
e de imagens a respeito da tecnologia do sensor de proximidade.[Microchip 2016]

9.4. Ensinando Elétrica

Foi utilizado o estudo realizado pelo blog Ensinando Elétrica”, para introduzir os concei-
tos de capacitância e de condutividade.[Elétrica 2011]
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Abstract. The software testing process is essential in the software development
cycle, directly influencing the quality of final product. For this reason, it is
important to stimulate the teaching of test to computer students, so that they
learn the theoretical and pratical aspects of the activites of this process. The
educational game iTestLearning seeks to support the teaching of software test
in all your steps: planning, project and execution. In this context, the present
study proposes the use of new technologies and tools, and the implementation of
gamification resources as a way of improve iTestLearning.

Resumo. O processo de teste de software é essencial no ciclo de desenvolvi-
mento de software, influenciando diretamente a qualidade do produto final. Por
esse motivo, é importante estimular o ensino de teste aos alunos de computação,
de modo que eles aprendam os aspectos teóricos e práticos das atividades deste
processo. O jogo educacional iTestLearning busca apoiar o ensino de teste de
software em todas as suas etapas: planejamento, projeto e execução. Neste
contexto, o presente trabalho propõe o uso de novas tecnologias e ferramen-
tas, e a implementação de recursos de gamificação como forma de melhoria do
iTestLearning.

1. Introdução
O processo de teste de software é muito importante para o desenvolvimento de sistemas
computacionais. Ele está diretamente relacionado com a busca de defeitos ou proble-
mas no software, a correção de falhas e a qualidade do produto [Myers et al. 2011]. Esta
boa prática é fundamental para profissionais de computação em sua vivência profissio-
nal. Dada a relevância, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e a Association for
Computing Machinery (ACM) abordam assuntos relacionados à área em seus currı́culos
[Silva et al. 2011].

O iTestLearning é um jogo sério de propósito educativo que tem como objetivo
apoiar os currı́culos propostos pela SBC e ACM na formação profissional de estudantes
de computação. O jogo é single player e aborda as três fases do processo de teste de
software: planejamento, projeto e execução. Ele tem uma proposta direta com grande
potencial, entretanto, avaliações realizadas com o jogo em trabalhos anteriores indica-
ram alguns problemas de gamificação e atratividade que influenciam na sua jogabilidade
[Bezerra and Coutinho 2013, Bezerra et al. 2014, Farias et al. 2012, Jorge et al. 2015].

Este artigo tem como objetivo propor melhorias para uma nova versão do jogo
iTestLearning em detrimento aos pontos fracos identificados. As melhorias sugeridas



envolvem uma nova proposta para gamificação do jogo e migração de tecnologias para
aumentar sua atratividade e jogabilidade.

2. O Jogo
O iTestLearning é um jogo educacional, single player onde o jogador realiza ativida-
des relacionadas ao planejamento, projeto e execução de testes de software a partir da
especificação de projeto fictı́cio. Ele provê um ambiente que simula as fases do processo
de teste com base em breves descrições de projetos disponı́veis para serem escolhidos
pelo jogador. O público alvo são alunos de cursos da computação, pois é necessário que
os usuários possuam compreensão sobre conceitos importantes dos processos de desen-
volvimento de software e da disciplina de teste de software [Jorge et al. 2015]. A Figura
1 mostra o fluxo geral das fases e de suas principais etapas.

Figura 1. Fluxograma geral do jogo

O jogo inicia na fase de planejamento onde o nı́vel de dificuldade e o projeto
fictı́cio ao qual será desenvolvido o planejamento, são selecionados. Os projetos apresen-
tados para escolha do jogador variam de acordo com o nı́vel de dificuldade escolhido, que
também influencia nas etapas das fases de projeto e execução. Esta fase está dividida em
seis etapas de acordo com [Silva 2011], onde são apresentados alguns conceitos de teste
de software e o jogador é desafiado a escolher entre os itens de planejamento disponı́veis
qual possui melhor adequação com o projeto escolhido.

Na fase de projeto, o objetivo é definir os casos de teste válidos baseando-se
na descrição de uma especificação que pode ser apresentada por meio de casos de uso,
estórias de usuário ou requisitos. Para chegar a essa fase uma pontuação de pelo menos
70% da fase de planejamento precisa ser atingida pelo jogador.

Por último, na fase de execução, o jogador deverá selecionar os casos de teste
funcionais definidos na fase de projeto e executá-los considerando o sistema escolhido.
O teste de caixa-preta foi a técnica selecionada para aplicação dos testes funcionais desta
fase. O jogo avança apenas quando a etapa anterior é alcançada com a pontuação mı́nima.
Ao final de cada fase o sistema gera um feedback para o jogador. A cada resposta correta,
a pontuação aumenta e a cada resposta incorreta, a pontuação é reduzida. Ao final do jogo
o jogador adiciona seu nome ao ranking geral de pontuação.



2.1. Problemas da Versão

A última versão do jogo foi desenvolvida usando a linguagem de programação Java, o
framework JSF (Java Server Faces)1 e o PrimeFaces2, que é uma suı́te de componentes
personalizados JSF, para criar interfaces para aplicações web; a arquitetura adotada foi
baseada no padrão MVC (Modelo-Visão-Controlador); o servidor web foi o Tomcat3; o
XHTML foi utilizado na camada de visão; e o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de
Dados) foi o PostgreSql4 com o framework Hibernate5 para a persistência dos dados.

Realizando uma análise do código fonte da última versão pelos atuais responsáveis
pelo projeto, foram identificados alguns problemas para realizar a internacionalização
da aplicação, já que em diversas partes do jogo existem descrições textuais dentro de
imagens. Além disso, o uso excessivo de imagens também reduz o desempenho de
renderização das páginas em conexões mais lentas. Existem também problemas que difi-
cultam a manutenibilidade do projeto, como a falta de documentação e modelos conceitu-
ais. Algumas tecnologias usadas já estão em desuso e o projeto não usa um gerenciador de
pacotes e de versões de código-fonte. Também não é usada uma ferramenta de automação
de compilação.

3. Tecnologias e Ferramentas para a Nova Versão
De modo a suprir os problemas encontrados no projeto da versão anterior e a adaptar o
projeto a novas tecnologias, aumentando a manutenibilidade e a facilidade de gerencia-
mento de versões, código-fonte e automação de compilação, a nova versão passa a usar o
GitHub6 e o Maven7. Também usaremos o Spring Boot8, algumas APIs e frameworks para
o back-end e o front-end. A Figura 2 mostra uma visão geral da arquitetura e tecnologias
que serão usadas.

Figura 2. Arquitetura geral da nova versão

4. Pontos Crı́ticos Identificados
Na pesquisa realizada por [Jorge et al. 2015], é apresentada a avaliação especı́fica para
jogos educacionais baseada no modelo proposto por [Savi et al. 2011]. O modelo de

1http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html
2https://www.primefaces.org/
3http://tomcat.apache.org/
4https://www.postgresql.org/
5http://hibernate.org/
6https://github.com/
7https://maven.apache.org/
8https://projects.spring.io/spring-boot/



avaliação é composto de três componentes: motivação, experiência do usuário e aprendi-
zagem. Cada um possui uma série de questões a serem avaliadas considerando a escala
Likert de 5 pontos, onde os valores variam entre -2 (discordo fortemente) até +2 (concordo
fortemente). Um ponto crı́tico é identificado pela soma das porcentagens das respostas
com valor -2, -1 e 0 de cada pergunta. Caso a soma dessas partes seja estritamente maior
que 40% temos um ponto crı́tico que deve ser resolvido.

A partir dos pontos crı́ticos identificados, que são apresentados na Tabela 1, esse
artigo tem como objetivo propor novas melhorias para suprir os requisitos insatisfatórios.

Tabela 1. Pontos crı́ticos identificados no jogo iTestLearning

Componentes Porcentagem negativa total
Motivação

Atenção
Houve algo interessante no inı́cio do jogo
que capturou minha atenção.

63,3%

O design do jogo é atraente. 54,6%
Experiência de usuário

Desafio
O jogo evolui num ritmo adequado e não
fica monótono - oferece novos obstáculos,
situações ou variações de atividades.

45,5%

Imersão
Me senti mais no ambiente do jogo do que
no mundo real, esquecendo do que estava
ao meu redor.

81,8%

Eu não percebi o tempo passar enquanto
jogava, quando vi o jogo acabou.

63,7%

Temporariamente esqueci das minhas
preocupações do dia-a-dia, fiquei
totalmente concentrado no jogo.

54,6%

Aprendizagem
Os controles para realizar ações no jogo respondem bem. 45,5%

5. Proposta de Gamificação
Durante a análise dos dados das avalições do jogo, foi verificado que o jogo necessita
de novas funcionalidades que o caracterizem como desafiador, imersivo e que prenda a
atenção. Não existem personagens ou narrativas, não há quebra de rotina, além de que a
funcionalidade de ranking não é o suficiente para fazer com que o jogador seja motivado
a jogar. Dessa forma, é necessário propor novas melhorias na gamificação do jogo que
melhorem a motivação, experiência do jogador e a sua aprendizagem.

O principal recurso de gamificação proposto é inserir uma narrativa e um perso-
nagem que seria o cliente. Ele iria conversar diretamente com o jogador tornando o jogo
mais imersivo e prendendo mais a atenção. O personagem ainda seria responsável por
criar quebras de rotina tornando o jogo menos monótono e repetitivo. Ele também será
um fator principal para tornar o jogo mais desafiador em aspectos que ele decide mudar
aspectos do projeto, fazendo com que o jogador precise replanejar as suas ações.

Para tornar o jogo mais atrativo visualmente e interativamente é proposto a
inserção de um novo padrão de design para as telas. Para isso, serão produzidas duas



propostas de design, elas serão avaliadas e os melhores elementos de cada uma serão uni-
dos para a criação de um protótipo final que será implementado no jogo. Para melhorar
a interação do jogador, também serão inseridos elementos de feedback sonoros e visuais
deixando claro para o jogador as conquistas e os erros. Também é necessário realizar
ajustes finos nos controles do jogo para que as solicitações do usuário tenham melhor
desempenho.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
O iTestLearning é um jogo educativo voltado para o ensino de teste de software que
tem um objetivo e proposta inovadora e de grande potencial, porém necessita de mais
caracterı́sticas que o tornem atraente, imersivo e desafiador. As novas tecnologias e fer-
ramentas buscam solucionar os problemas do projeto, e os novos recursos de gamificação
sugeridos destinam-se a sanar os pontos crı́ticos identificados. O escopo deste artigo não
contempla a implementação desses recursos sugeridos. Como sugestão de trabalhos futu-
ros pretende-se a implementação dos recursos de gamificação propostos e a migração para
novas tecnologias. Além disso, também pretende-se a aplicação do modelo de avaliação
para jogos educacionais [Savi et al. 2011] na nova versão proposta do jogo.
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Resumo. No contexto da crescente revelância da Computação de Alto Desem-
penho na academia e indústria, neste trabalho propomos uma metodologia para
a introdução de conceitos de computação paralela no currı́culo acadêmico do
curso de Ciência da Computação do Campus UFC Quixadá. Para avaliar nossa
proposta, utilizamos como estudo de caso o cálculo do produto matricial.

1. Introdução

Uma análise sobre os sistemas de computação desenvolvidos nas últimas décadas mos-
tra uma significativa mudança nas suas arquiteturas, com o aumento crescente do uso de
soluções com caracterı́sticas de paralelismo. A principal causa dessa mudança é a cres-
cente multidisciplinaridade de aplicações da computação cientı́fica, exigindo processado-
res com múltiplos núcleos de processamento e complexa hierarquia de memória, além
da necessidade de processamento de gigantescas quantidades de dados. Neste contexto,
o domı́nio do desenvolvimento de aplicações para sistemas computacionais com carac-
terı́sticas de paralelismo é uma capacitação importante para o profissional de TI.

Considerando a natureza temática no Campus da UFC em Quixadá, neste traba-
lho relatamos a nossa experiência inicial no aproveitamento dos conceitos apresentados
nas disciplinas do Bacharelado em Ciência da Computação na definição de um currı́culo
de formação para desenvolvedores de soluções em Computação de Alto Desempenho
(CAD).

1.1. Objetivos

O objetivo principal é introduzir os conceitos de Computação de Alto Desempenho (CAD)
no currı́culo da graduação de Ciência da Computação. A princı́pio, estamos focando nesse
curso, mas nada impede que os outros também sejam contemplados. Como objetivos
especı́ficos, temos:

1. Compreender o estado da arte para o desenvolvimento de aplicações para CAD;
2. Definir estudo de caso para os conceitos de acordo com o conteúdo das disciplinas;
3. Construir aplicações para analisar e comprovar o desempenho;
4. Escrever material didático e tutoriais.

∗Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET), sob coordenação da professora Dra. Carla Ilane
Moreira Bezerra.



1.2. Metodologia

Visando cumprir os objetivos levantados, partimos para a definição de uma metodologia
para guiar nosso trabalho. As seguintes etapas foram definidas:

• Escolher problemas relacionados a uma disciplina do currı́culo de Ciência da
Computação para analisar os conceitos de CAD;

• Desenvolver uma aplicação serial para resolver o problema;
• Avaliar o emprego de paralelismo no código escrito;
• Comparar o desempenho da versão serial e paralela.

O processo de introdução de conceitos CAD deve ser feito de forma incremental
com o decorrer dos semestres para que os alunos e professores se adaptem aos novos
conceitos e tecnologias. As escolhas realizadas para cumprir cada etapa da metodologia
são apresentadas e justificadas na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Neelima and Li 2015], os autores discutem um caso de sucesso da implementação
de conceitos de CAD em um curso de engenharia. Devido a ausência de recursos compu-
tacionais poderosos (supercomputadores ou clusters), os pesquisadores resolveram focar
no desenvolvimento de aplicações utilizando conceitos de memória compartilhada e dis-
tribuı́da, relegando para segundo plano os detalhes do hardware, realizando boa parte do
trabalho em estações de trabalho comuns. Outra abordagem adotada é a definição de
uma lista de projetos, um para cada semestre do curso, para que os alunos desenvolvam
adotando os conceitos do semestre em questão. Por exemplo, no semestre da disciplina
de Compiladores, o projeto é trabalhar com otimizações para compilação de código para
CAD.

No trabalho [Sancho 2016] temos um conjunto de melhores práticas para
educação em CAD baseado nas infraestruturas do continente europeu. Nesse caso, os
autores partiram de uma educação mais generalista, sem foco apenas nos profissionais de
TI, mas também nos pesquisadores das ciências naturais que precisam fazer uso de CAD
para simulações. A partir de um conteúdo já estabelecido, partiram para a integração em
cursos de graduação e pós-graduação em TI. A vantagem desse modelo em relação ao an-
terior foi a maior proximidade dos projetos em relação a problemas reais, entretanto isso
só foi possı́vel porque havia um centro de supercomputação disponı́vel na instituição.

3. Computação de Alto Desempenho
A Computação de Alto Desempenho é o uso simultâneo de múltiplos recursos de proces-
samento para resolver um problema de natureza computacional. Desta forma, o parale-
lismo está no cerne da CAD. Para modelar um problema em computação paralela, temos
a seguinte abordagem:

• O problema é dividido em partes inteiras que podem ser resolvidas simultanea-
mente.

• Cada parte é dividida em um conjunto de instruções representado por uma tarefa.
• Instruções de cada parte executam simultaneamente em diferentes processadores.
• Um mecanismo geral de controle é empregado.



Após a decomposição do problema em nı́vel conceitual, temos dois modelos
principais de desenvolvimento para considerar: variáveis compartilhadas e memória dis-
tribuı́da [Barney 2017]. Em ambos modelos, as tarefas são designadas para unidades de
processamento. Na memória compartilhada, as unidades de processamento compartilham
um espaço de endereçamento contı́nuo. Já na memória distribuı́da, a comunicação ocorre
por troca de mensagens. Seja qual for o modelo empregado, a adoção de computação
paralela traz como principais vantagens: capacidade de facilitar a modelagem de um
problema de grande porte; maior utilização do hardware da máquina; utilização de re-
cursos não locais e melhor relação tempo/dinheiro. Porém, há desafios, a questão de
decomposição do algoritmo nem sempre é trivial e cenários que empregam a memória
distribuı́da podem apresentar sobrecarga de comunicação.

4. Grade Curricular de Computação
O curso de Computação do campus UFC Quixadá possui um foco mesclado entre
formação teórica e programação, possibilitando o desenvolvimento de soluções capazes
de resolver problemas matemáticos complexos. Ao decorrer dos semestres novos co-
nhecimentos são adquiridos e usados no desenvolvimento deste trabalho, atualmente está
sendo usado os conhecimentos das disciplinas do 1o. , 2o. , 3o. e 4o. semestres, com mais
foco nos três primeiros. O conhecimento de algumas disciplinas como, Fundamentos
de Programação, Arquitetura de Computadores, Sistemas Operacionais, Estrutura de Da-
dos, Estrutura de Dados Avançada e Álgebra Linear, são cruciais para o desenvolvimento
deste projeto, pois o conteúdo abordado nestas tem total relação com os conceitos de
computação paralela. Na Tabela 1 estão as disciplinas estudadas até o momento.

Tabela 1. Grade Curricular.
Semestre Disciplinas

1o. Introdução
à CC

Fund. de
Programação

Arq. de
Computa-

dores

Matemática
Básica

Ética.
Direito e

Legislação

Pré-
cálculo

2o.
Programação
Orientada à

Objetos

Sistemas
Operacio-

nais

Estrutura
de Dados

Cálculo
Diferencial
e Integral I

Matemática
Discreta

-

3o. Programação
Funcional

Estrutura de
Dados

Avançada

Linguagens
Formais e
Autômatos

Lógica para
Computação

Probabilidade
e Estatı́stica

-

4o.
Fund. de
Banco de

Dados

Linguagens
de

Programação

Projeto e
Análise de
Algoritmos

Álgebra
Linear

Análise e
Projeto de
Sistemas

-

Fonte: Elaborado pelo autor.

5. Estudo de Caso
Considerandos os conceitos de CAD e a grade curricular apresentados nas seções anteri-
ores, nesta seção apresentamos nossas decisões para as etapas da metodologia.

5.1. Problema Abordado: Multiplicação de Matrizes
O problema foi escolhido pelas suas caracterı́sticas de ser um problema clássico e bastante
utilizado em diversas áreas da computação. O produto matricial é definido de forma bem
simples:



Sejam A = [aij]mxp e B = [brs]pxn. Definimos AB = [cuv]mxn onde,

cuv =
p∑

k=1

aukbkv = au1b1v + . . .+ aunbnv

Existem restrições para esse cálculo:

i) Só podemos efetuar o produto de duas matrizes Amxp e Bpxn se o número de
colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Além disso, a
matriz resultado C = AB será de ordem m x n.

ii) O elemento Cij (i-ésima linha e i-ésima coluna da matriz produto) é obtido, multi-
plicando os elementos da i-ésima linha da primeira matriz pelos elementos cor-
respondentes da i-ésima coluna da segunda matriz, e somando estes produtos
[Boldrini et al. 1980].

As disciplinas do currı́culo de matemática, em especial Álgebra Linear, e a disci-
plina de Fundamentos de Programação foram as maiores influência na escolha do pro-
blema. As cadeiras de Estruturas de Dados também estão relacionadas, visto que a
representação das matrizes na memória é crucial para o desempenho da realização do
cálculo.

5.2. Tecnologias Abordadas

Nesta parte do trabalho foi necessário unir todo o conhecimento das disciplinas cursadas
para modelar o problema. O algoritmo foi implementado na linguagem de programação
C, por ser uma linguagem de baixo nı́vel utilizada em FUP. Usando alocação dinâmica
de memória a matriz foi representada na forma de um vetor unidimensional, onde as pri-
meiras posições do vetor armazenam elementos da primeira linha, as posições seguintes
armazenam da segunda linha e assim por diante. Ainda na versão serial do algoritmo
foi possı́vel otimizar o desempenho apenas alocando os espaços na memoria de maneira
contı́nua, de modo a otimizar o uso da memória cache, de acordo com os conceitos apre-
sentados na disciplina de Arquitetura de Computadores.

Para a implementação paralela é necessário ressaltar o conceito de threads, visto
em Sistemas Operacionais. Esse é um conceito que pode ser visto como processos leves,
ou seja, é a forma de um processo dividir a si mesmo em duas ou mais tarefas que podem
ser executadas em paralelo [Tanenbaum and Machado Filho 1995]. A ordem das matrizes
quadradas usadas como entrada são múltiplas da quantidade de threads criados, com isso a
matriz é dividida em submatrizes de tamanhos iguais, sendo que cada uma será executada
em paralelo por uma thread. Ao final é feita a junção das threads obtendo-se o resultado
da multiplicação.

5.3. Resultados

Os resultados iniciais deste trabalho estão representados na Figura 1. O gráfico é ba-
seado na relação entre o tempo gasto por cada implementação e o tamanho da entrada
(dimensões das matrizes). Dessa forma a execução do algoritmo foi realizada de três
configurações diferentes, a primeira foi a forma serial sem nenhum paralelismo, a se-
gunda forma foi a serial melhorada, na qual houve apenas uma organização na alocação
da memória mas sem paralelismo, e a terceira foi a forma paralela com o uso de threads.



Por questões de simplicidade todas as matrizes são de ordem quadrada N x N e o sistema
operacional utilizado foi o Ubuntu Linux 16.04.

Entre as principais conclusões desta etapa da pesquisa, destacam-se: a análise
dos resultados parciais indica que a implementação com melhor tempo de execução é
a paralelizada, mostrando também a pior execução com a implementação serial. Desta
forma, a aplicação dos conceitos teóricos das disciplinas vão de encontro ao paralelismo
exigido pela CAD.

Figura 1. Ganho de desempenho pelo paralelismo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Observando os resultados obtidos verificamos que existe um ganho de tempo com o uso
do paralelismo, principalmente nesse problema que possui uma complexidade assintótica
alta. Para o futuro novas implementações são planejadas com o uso de outras tecnologias,
por exemplo o OpenMP. A introdução de novos conceitos paralelos se dará a medida
que novas disciplinas forem cursadas, fazendo a união dos conhecimentos. Algumas
disciplinas como, por exemplo, Computação Gráfica e Matemática Computacional vão
abrir um novo nı́vel de abrangência para utilizar os conceitos paralelos.
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Abstract. In this parper we will discuss the design of a system that aims to
help people perform cardiac exams without the need to attend the laboratory or
hospital.

Resumo. Neste artigo abordaremos o projeto de um sistema que tem como in-
tuito ajudar pessoas a realizarem exames cardı́acos, sem a necessidade de com-
parecer ao laboratório ou hospital.

Palavras-chave: Telemonitoramento. Doenças Cardı́acas. IoT. Cuidador Virtual.

1. Introdução
No Brasil, é evidente o grande número de mortes causadas por doenças cardı́acas e esse
número só tende a crescer. Segundo o DATASUS [DATASUS 2014] o infarto agudo do
miocárdio é a primeira causa de mortes no paı́s. Esses dados evidenciam que as doenças
cardiovasculares são um grande problema a ser tratado no Brasil. Até mesmo em paı́ses
mais desenvolvidos os problemas cardı́acos afetam boa parte da população. Um dado
emitido pelo governo norte-americano através do National Center for Health Statistics fala
que mais de 910 mil americanos morrem anualmente por causa de doenças no coração.

Sabemos também que um dos principais motivos para a ocorrência desse grande
número de doenças cardı́acas é o fato da população está cada vez mais sedentária, prefe-
rindo passar a maior parte do seu tempo em suas casas. Esse acomodamento dos pacientes
faz com que esses problemas se agravam.

Este trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de telemonitoramento
médico a domicı́lio chamado Heart Attention para a identificação instantânea e automática
de situações cardı́acas de risco. O sistema terá a função de um cuidador virtual permi-
tindo que o paciente e os outros agentes, tais como cuidadores, familiares e profissionais
de saúde, possam interagir e acompanhar a evolução da saúde do paciente monitorado de
forma eficaz, dinâmica e contı́nua.

2. O projeto
O Heart Attention será concebido da forma seguinte. Uma vez que o usuário

do sistema tenha sido consultado por um cardiologista, o mesmo poderá prescrever um
tratamento e acompanhar remotamente a evolução do estado de saúde do paciente através



do Heart Attention. O sistema irá coletar, processar e fazer a análise dos dados no intuito
de reconhecer em tempo real situações de emergência sob a forma de alarmes. Os alarmes
serão enviados para os agentes envolvidos, possibilitando que uma ação imediata seja
tomada.

2.1. Funcionamento

O sistema poderá se comunicar através da internet com os dispositivos pessoais
dos usuários tais como computadores, smartphones e smartwatches, fornecendo uma in-
terface de monitoramento em tempo real. A visão geral do Heart Attention é ilustrada na
Figura 1. O lado direito da imagem mostra a junta médica recebendo as informações do
paciente monitorados remotamente. Porém essas informações não seriam restritas a junta
médica, outros atores poderiam acessá-las, como por exemplo: familiares, nutricionistas,
entre outros.

Figura 1. Visão geral do Heart Attention

Heart Attention será composto de quatro módulos principais: Tratamento,
Agendamento, Monitoramento, Análise.

2.1.1. Módulo de tratamento

Neste módulo, os diversos agentes relacionados à saúde e bem-estar do usuário
poderão interagir com ele prescrevendo tratamentos, que poderão ser sob a forma de
medicações, dietas, atividades fı́sicas e rotinas de medições. Dessa forma, a partir de
dado diagnóstico, o médico do usuário poderá prescrever através do aplicativo medicações
e medições (eletrocardiograma e pressão arterial) a serem tomadas. Da mesma forma, o
nutricionista poderá prescrever uma dieta especı́fica e um educador fı́sico poderá prescre-
ver atividades fı́sicas visando o tratamento da doença.

2.1.2. O módulo de agendamento

Este módulo enviará automaticamente alertas ao usuário no intuito de lembrá-lo
de realizar cada um dos tratamentos prescritos pelo módulo de tratamento. Os lembretes
poderão ser sincronizados pelo Google Agenda realizados através das interfaces presentes
nos dispositivos pessoais do usuário.



2.1.3. Módulo de monitoramento

Este módulo é responsável por medir as variáveis resultantes do tratamento
prescrito. As medições serão realizadas por sensores vestı́veis do tipo eletrocardiograma
e pressão arterial. Além das medidas, questionários podem ser preenchidos pelo usuário
a fim de coletar informações complementares.

3. Conclusão
Existe um grande potencial que o Heart Attention tem para ajudar a tratar e prevenir
doenças cardı́acas, e por causa da facilidade que as pessoas teriam na aquisição do equi-
pamento e na realização de consultas em domicilio facilitaria para que um maior número
de pessoas realizassem exames cardı́acos.

Os dados obtidos nos testes são compreensı́veis para os profissionais de saúde,
eles não podem ser tão precisos como o equipamento hospitalar profissional, mas podem
identificar situações de risco ou que requerem uma consulta mais profunda.

Para trabalhos futuros, pretende-se melhorar o sistema, implementando novas fun-
cionalidades para este, com a adição de sensores para detectar outros sinais vitais, como
pressão arterial, temperatura corporal, entre outros, para que as pessoas possam realizar
consultas mais completas e que cobrem vários diagnósticos e tratamentos.
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{allanpeixoto38, gabrielcesar.a.l, charlescarnedy, dianabraga}@gmail.com

Abstract. The objective of this research is to show how the use of DevOps prac-
tices contributes to the growth of the most diverse areas in organizations. De-
vOps is the union between the development team and the operations team, where
the main focus is the practices that aim to optimize the software development
process. This paper presents the practices that are part of DevOps, informs
about the impacts in the industry when adapting these practices in software de-
velopment, and also show the challenges in adaptation.
Keywords: DevOps. Practices. Software Development.

Resumo. O objetivo desta pesquisa é evidenciar como a utilização de práticas
DevOps contribui para o crescimento das mais diversas áreas nas organizações.
DevOps é a união entre o time de desenvolvimento e o de operações, onde o foco
principal são as práticas que tem objetivo de otimizar o processo de desenvol-
vimento de um software. Este artigo apresenta as práticas que fazem parte do
DevOps, informa quais os impactos na indústria ao adaptar essas práticas no
desenvolvimento de software, além disso, mostrar os desafios na adaptação.
Palavras-chave: DevOps. Práticas. Desenvolvimento de Software.

1. Introdução

Atualmente, com o surgimento de novas linguagens, novas arquiteturas de banco de da-
dos, interfaces de programação, arquitetura orientada a serviços, novos paradigmas de
programação, os sistemas de software tem tendência a se tornarem obsoletos rapidamente,
e para que os negócios sobrevivam, ele precisam ser atualizados constantemente (Perera
et al., 2016).

Diante desse ambiente, existe a necessidade de melhorar a eficiência das equipes
envolvidas no desenvolvimento de softwares. Segundo BRAGA (2015), nesse âmbito,
os desenvolvedores, testadores e demais membros da equipe do projeto se agruparam
em prol do objetivo de desenvolver software que responda às necessidades do negócio.
Entretanto, a equipe de operação continuou isolada, continuou trabalhando como um time
a parte, recebendo os builds, integrando-os e os colocando em produção.

Desta modo, a homologação dos projetos é feita em etapas, o que resulta em tem-
pos de entrega mais curtos e toda essa mudança gerou, para a equipe de operação, uma
demanda de novos sistemas e builds muito maior do que antes resultando, muitas vezes,
em uma taxa muito elevada de erros, fazendo com que, muitas vezes, o código desenvol-
vido e testado não fosse implantado com rapidez e a confiabilidade necessária (Humble



and Farley, 2010). Dessa forma transformando a equipe de operação em um gargalo do
processo de desenvolvimento.

Com o objetivo de aumentar as relações entre a equipe de desenvolvimento e a
equipe de operação de modo a colaborar desde a concepção do projeto até a entrega final,
surgiu o movimento DevOps que visa transformar o desenvolvimento de um software
em um processo contı́nuo, confiável, de alta qualidade, e que permite a adição de novas
funcionalidades em questão de horas ao invés de dias, de forma eficiente e estável.

O objetivo desta pesquisa é evidenciar como a utilização de práticas DevOps con-
tribui para o crescimento das mais diversas áreas nas organizações. A partir de uma
análise da literatura definir quais as práticas fazem parte do DevOps, informar quais os
impactos positivos e negativos na indústria ao adaptar essas práticas no desenvolvimento
de software, além disso, mostrar os desafios na adaptação.

2. DevOps

O DevOps é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que aumentam
a capacidade de uma empresa de distribuir aplicativos e serviços em alta velocidade, en-
fatizando a colaboração constante das equipes de desenvolvimento e operações alinhada
ao negócio, não apenas na implantação do sistema, mas desde sua concepção e durante
todo seu ciclo de vida (Debois, 2008). A rapidez para com as aplicações é o principal
diferencial do DevOps, pois faz com que as empresas atendam de uma forma melhor as
necessidades do mercado.

Em tı́picos modelos de processo de produção de software, trabalha-se com equi-
pes separadas de desenvolvimento e operação, onde cada uma atua em diferentes ativi-
dades no processo de construção do produto. Equipes de desenvolvimento obviamente
se trata da parte de desenvolvimento (construção) do Software, enquanto a equipe de
operações, cobre a parte de validação, implantação e monitoramento do sistema no ambi-
ente de produção.

No DevOps, as equipes deixam de trabalhar em setores distintos e passam a tra-
balharem juntas, assim fazendo com que as equipes de desenvolvimento e as equipes
de operações, passem a trabalhar em conjunto. Assim, as equipes fazem uso de diver-
sas ferramentas que os auxiliam no rápido desenvolvimento de aplicações qualificadas e
confiáveis, deixando para trás, práticas manuais de processos tradicionais comumente uti-
lizados, diminuindo o trabalho e o tempo de produção. A Figura 1 representa o DevOps,
onde as etapas são interligadas e as entregas são contı́nuas, a fim de garantir estabilidade.

Figura 1. Etapas do DevOps
Fonte: BeCode (2017).



Assim, é possı́vel vermos a convergência entre as partes e entender melhor como
elas se encaixam. Toda codificação, testes e lançamento de builds fazem parte do campo
de Desenvolvimento. Já o deploy, operação e monitoramento são itens de operações. O
que une tudo são os releases e o planejamento. Nessas fases, a integração das ferramentas
citadas e dos processos gerenciais acontece. A cada release é necessário realizar o deploy
e os passos adicionais e, após ser definido o monitoramento do que foi implementado,
retorna-se ao planejamento em conjunto com os desenvolvedores. Dessa forma, o projeto
tende a estar sempre em movimento, sendo planejado, codificado, testado, lançado, im-
plementado e monitorado. Então, baseado nos dados coletados, planeja-se novamente o
que deve ser feito e o processo de desenvolvimento continua (BeCode, 2017).

3. Benefı́cios
O DevOps tem um grande impacto quando se trata de benefı́cios às organizações que o
aderem. Ele é muito bem visto, por diversos fatores. Esses fatores, sempre estão rela-
cionados a velocidade, ao processo ser automatizado, a qualidade e confiabilidade das
aplicações apesar da velocidade com que são produzidos, e por permitir o rápido aten-
dimento das empresas às demandas do mercado. Alguns desses tópicos e outros, serão
citados a seguir de forma mais aprofundada.

3.1. Entrega rápida

Acelera o ritmo com que são lançadas as aplicações para manter em progresso contı́nuo
de melhorias do produto. Quanto mais rápido você puder lançar novos recursos e corri-
gir erros maior será a sua agilidade para responder às necessidades dos clientes e criar
vantagem competitiva (Amazon, 2017).

3.2. Confiabilidade

O DevOps também garante a qualidade das aplicações por fazer o uso de práticas de
integração, e entrega de contı́nuas versões dos sistemas. Assim, ele auxilia na correção
de erros, tratando de obter aplicações cada vez mais confiáveis. As práticas de monito-
ramento e registro em log ajudam você a permanecer informado sobre o desempenho em
tempo real (Amazon, 2017).

3.3. Otimização de processos e recursos

Remodelar a forma de trabalho dos setores envolvidos traz ainda benefı́cios no que se
refere a reuso de software, redução nos esforços de entrega e flexibilidade para ter respos-
tas mais rápidas. Auxiliando inclusive, na diminuição de ı́ndices de desajustes ao dividir
projetos em etapas e testando as funcionalidades de forma intermediária (Gaea, 2016).
Criando um ambiente cada vez mais colaborativo.

3.4. Infraestrutura como código

A infraestrutura é provisionada e gerenciada usando técnicas de desenvolvimento de
código e software, como controle de versão e integração contı́nua. O modelo controlado
por API da nuvem permite que desenvolvedores e administradores de sistema interajam
com a infraestrutura de modo programático e em escala, em vez de precisarem instalar
e configurar manualmente os recursos (Amazon, 2017). Auxiliando a gerenciar sistemas
complexos ou dinâmicos com eficiência e risco reduzido.



3.5. Segurança e Intervenção proativa
Usando polı́ticas de conformidade automáticas, controles minuciosos e técnicas de ge-
renciamento de configuração e do monitoramento de métricas e logs para ver como o
desempenho do aplicativo e da infraestrutura afeta a experiência do usuário final do seu
produto pode-se compreender como as alterações ou atualizações afetam os usuários, as-
sim, adequando a aplicação as necessidades encontradas (Gaea, 2016).

Todas essas práticas do DevOps, são vistas como atı́picas para organizações que
fazem uso de modelos de processos tradicionais. Por esse motivo, empresas que preten-
dem implantar o DevOps, tendem a passar por alguns desafios de adaptação. O tópico a
seguir mostra de forma mais nı́tida, tais desafios a serem enfrentados pelas organizações
na implantação do modelo.

4. Os desafios na implantação
Grande parte das organizações fazem uso de modelos de processos tradicionais para de-
senvolver suas aplicações. Migrar de um processo tradicional para o DevOps, é sem-
pre de grande impacto nas empresas, pois gera uma grande mudança cultural. Segundo
Moloughney (2015) (diretor de marketing de produtos de gerenciamento de TI de CA
Technologies), esse realmente é um dos principais desafios para empresas que desejam
implantar o modelo, pelo fato das equipes possuı́rem esse costume com outros processos,
tendem a ter uma certa dificuldade ao adaptar-se às práticas da cultura DevOps, que são
bem distintas.

Outra barreira é o desconhecimento do conceito (supõe-se com frequência, que
apenas implementar método ágeis resolve, mas não, pois apenas foca na parte de desen-
volvimento), a cultura (ambiente que não incentiva colaboração), e a falta de capacitação,
tanto gerencial como dos profissionais técnicos, no desenvolvimento e em operações (Tau-
rion, 2014).

5. Vantagens Adquiridas pelas organizações
A adoção de práticas DevOps proporciona: rápido “time to market” obtido através da
redução de ciclos e ao aumento das taxas de implantação, aumento da qualidade obtido
através do aumento da disponibilidade, da taxa de sucesso e de um menor número de
falhas e o aumento da efetividade da organização obtido através da taxa de valor que
agrega ao cliente (Kim, 2013).

Segundo o relatório de uma pesquisa online realizada pela Dynamics (2017), en-
comendada pela fabricante de software CA Technologies, as empresas que combinam
metodologias de DevOps com ferramentas baseadas em cloud e mecanismos de entrega
obtêm 81% de melhoria no desempenho geral da entrega de software, em contrapartida a
uma melhoria de apenas 52% ao utilizar o DevOps sozinho ou de 53% ao aproveitar cloud
sem DevOps. E revela ainda que as empresas que operam DevOps com ferramentas base-
adas em cloud entregam seus softwares praticamente duas vezes mais rapidamente, além
de 80% melhor previsibilidade de desempenho de software e 66% de melhoria na quali-
dade do software para menos defeitos. E ainda diz que há 69% de melhoria na experiência
do cliente comparada com modelos-padrão de desenvolvimento e entrega de software, e
um controle de custos duas vezes melhor para as ferramentas e serviços que as equipes
DevOps realmente usam.



6. Considerações Finais
O objetivo das organizações de tecnologia, é atender as demandas com produtos alta-
mente qualificados e com rapidez, para ganhar vantagem no mercado. Diante de todas as
informações, podemos concluir que a implantação desse modelo em organizações, seria
de extrema importância para que as empresas possam de forma automatizada reduzir os
esforços e tempo, e ganhar em qualidade eficiência e velocidade.

Levando em consideração tudo que foi apresentado, o próximo passo seria estudar
a relação com outras metodologias, explorar ainda mais as possibilidades no desenvolvi-
mento de software e mostrando dados comparativos com relação a outros tipos de práticas.
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Abstract. Many works on Mobile Cloud Computing study the impact of network
conditions on the offloading exection. However, many analyze scenarios with
just one user, be it because no resources are available or because of the difficult
of managing several devices. This paper describes a tool for creating virtual
test environments using Docker containers aiming to facilitate the creation of
scenarios and experimentation with multiple mobile devices.

Resumo. Muitos trabalhos na área de Mobile Cloud Computing estudam o im-
pacto das condições da rede na execução do offloading. Porém, muitos analisam
cenários com apenas um usuário, seja por falta de recursos ou pela dificuldade
de gerenciamento de vários dispositivos. Este artigo descreve uma ferramenta
para a criação de ambientes virtuais de experimentação utilizando containers
Docker com o objetivo de facilitar a criação de cenários e experimentação com
múltiplos dispositivos móveis.

1. Introdução
Nos dias atuais, os dispositivos móveis ainda apresentam diversas restrições. De acordo
com [Fernando et al. 2013], fatores como uso de energia e capacidade de processamento
previnem que desenvolvedores implementem aplicações mais complexas para dispositi-
vos móveis. Mobile Cloud Computing (MCC) surge como uma junção da computação em
nuvem e computação móvel no intuito de solucionar tais problemas usando os recursos
de outros dispositivos, por exemplo uma máquina virtual na nuvem, para a execução da
aplicação inteira ou partes dela [Fernando et al. 2013] [Hoang et al. 2013].

Para usar os recursos de outros dispositivos, é necessário que eles tenham acesso
aos dados a serem processados. Isso é feito pelo processo de offloading, no qual um
dispositivo envia cargas de trabalho a outro dispositivo, para que as mesmas sejam pro-
cessadas e os resultados do processamento enviados de volta ao primeiro dispositivo
[Kumar et al. 2013].

Diversos estudos na área avaliam o impacto do offloading no desempenho das
aplicações. No entanto, a maioria dos cenários de testes usados não condiz com a reali-
dade de um ambiente clássico de computação em nuvem, onde múltiplos usuários intera-
gem simultaneamente com o servidor e a demanda muda constantemente.

Nesse contexto, vê-se a necessidade de uma ferramenta para auxiliar desenvolve-
dores e pesquisadores de MCC na criação e execução de experimentos em cenários com
múltiplos dispositivos móveis. A ferramenta foca em dispositivos Android, visto que a



plataforma é bastante difundida atualmente entre desenvolvedores e, segundo o site Net-
MarketShare1, o Android era o sistema presente em 65,53% dos dispositivos móveis em
setembro de 2017.

O artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados. Na Seção 3, é apresentada a ferramenta que será desenvolvida. O estado
atual e próximos passos deste trabalho estão descritos na Seção 3.2. Por fim, a Seção 4
apresenta a conclusão e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Costa et al. 2014], é conduzido um teste para avaliação da Internet móvel em três
capitais do nordeste do Brasil, e em seguida é feita uma comparação entre o uso de clou-
dlets e a nuvem pública para a realização de offloading, além de analisar o desempenho
das redes 4G em aplicações que utilizam offloading.

Assim como no trabalho citado, o presente trabalho fará uma análise do uso de
offloading em cloudlets, no entanto, os testes serão realizados com múltiplos dispositivos
simultaneamente. Pretende-se avaliar o desempenho do servidor e avaliar como ele res-
ponderá às diversas requisições simultâneas, depois comparar com os resultados obtidos
com os resultados do trabalho de [Costa et al. 2014].

[Kosta et al. 2012] apresentam a ferramenta ThinkAir, um framework que visa
simplificar o trabalho de desenvolvedores na tarefa de portar suas aplicações para a nu-
vem. Para isso, o ThinkAir virtualiza o sistema operacional Android em seis configurações
diferentes de máquinas virtuais, utilizando uma versão modificada do Android x86.

Os autores afirmam que o ThinkAir visa a utilização da nuvem no cenário comer-
cial, dando suporte a múltiplos usuários. O presente trabalho também foca na ideia de
múltiplos usuários, e os cenários que serão avaliados terão vários dispositivos executando
offloading simultaneamente, uma mudança que pode impactar o desempenho do servidor.

Em [Costa et al. 2015], é apresentado o MpOS (Multiplatform Offloading Sys-
tem), um framework para fazer offloading de diferentes plataformas. O MpOS funciona
utilizando a arquitetura cliente-servidor, e os métodos que terão chance de sofrer offloa-
ding são marcados pelos desenvolvedores com a anotação @Remotable, assim, quando a
aplicação for executar o método em questão, a API do MpOS reconhece que tal método
pode ser executado fora do dispositivo móvel.

Este trabalho utilizará o framework MpOS para configurar aplicações Android a
suportarem offloading. Ele foi escolhido pela sua simplicidade e eficiência em relação a
outros frameworks. Diferente dos testes executados por [Costa et al. 2015], o presente tra-
balho utilizará múltiplos dispositivos para avaliar a ferramenta desenvolvida em cenários
mais variados.

Baseado nos trabalhos acima relacionados, o presente estudo visa analisar o de-
sempenho da técnica de offloading mas, o fará em um cenário onde múltiplos dispositivos
estão atuando simultaneamente, semelhante a um dos testes feito em [Kosta et al. 2012].
Para isso, será desenvolvida uma ferramenta para a criação dos dispositivos virtuais e dos
ambientes de testes. O MpOS [Costa et al. 2015] estará presente nas aplicações que os

1https://netmarketshare.com/



dispositivos móveis executarem, sendo responsável pela tomada de decisão de quando fa-
zer offloading, e será o servidor responsável por responder as requisições dos dispositivos.

3. Proposta

O trabalho visa desenvolver uma ferramenta capaz de criar cenários de teste para avaliar
aplicações Mobile Cloud Computing que utilizem a técnica de offloading.

A Figura 1 apresenta uma visão geral da arquitetura da solução.

Figura 1. Visão geral da arquitetura

Os cenários de testes são virtuais, gerados a partir do Script de Criação em Python
que por sua vez criam containers Docker. Uma vez que o cenário é criado, o Script de
Gerência é responsável por acessar os dispositivos móveis dentro dos containers através
do ADB (Android Debugging Bridge) para instalar a aplicação e definir as configurações
de rede utilizando o TC. O Script de Execução inicia as aplicações dos dispositivos móveis
através do ADB.

Os cenários a serem criados serão compostos por um número de dispositivos
móveis e de cloudlets determinados pelo usuário. Para cada dispositivo móvel, é possı́vel
determinar configurações de rede como taxa de upload/download, atraso e jitter. Por
último, a ferramenta deve ser capaz de alterar condições do cenário durante a execução
do mesmo, por exemplo adicionar mais um servidor ou diminuir/aumentar o número de
dispositivos móveis.

3.1. Exemplo de Cenário

A Figura 2 representa um cenário simples que pode ser gerado a partir da ferramenta,
nele tem-se quatro dispositivos Android executando uma aplicação que utiliza a API do
MpOS, todos conectados à uma cloudlet onde o MpOS Platform está executando.

3.2. Estado Atual do Trabalho

No momento, o Script de criação de cenário encontra-se 90% concluı́do, o próximo passo
é a construção dos Scripts de gerência e execução. Após a elaboração dos Scripts, serão
realizados testes com configurações diferentes para cada cenário criado.



Figura 2. Exemplo de um cenário possı́vel.

4. Conclusão
Neste artigo, foi apresentada uma ferramenta para criação de cenários de experimentação
em MCC, com múltiplos usuários, com o intuito de possibilitar que pesquisadores e de-
senvolvedores que trabalham com aplicações Android possam fazer testes com offloa-
ding. A ferramenta será composta por três Scripts em Python que serão responsáveis pela
criação, gerência e execução de containers Docker. As aplicações desenvolvidas preci-
saram utilizar a API do framework MpOS, e os servidores de execução devem executar
o MpOS Platform para atender às requisições dos dispositivos móveis dentro do cenário
criado.
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Abstract. This paper presents a proposal for analyzing the quality of experience 

for video streaming users. For this purpose we analyze if the quality of solutions 

meet a satisfactory Quality of Experience. We will analyze the protocols Real-

time Video Streaming (RTSP), Real-time Messaging Protocol (RTMP), 

Progressive Download Transmission, and HTTP-based Adaptive Bitrate 

Processing. This analysis and realization in a scenario Emulated With Support 

Of A Generator Software Of Tourism, Where Factors and levels, and a tool for 

collecting browser data How: video startup time, how many times the video has 

stopped, stop and total playing time of video. 

Resumo. Este documento apresenta uma proposta para análise da qualidade de 

experiência dos usuários de streaming de vídeos. Para tal finalidade são usados 

protocolos de Qualidade de Serviço, analisados se entregam aos usuários uma 

Qualidade de Experiência satisfatória. Serão avaliados os protocolos 

Streaming de Vídeo em Tempo Real (RTSP), Protocolo de Mensagens em Tempo 

Real (RTMP), Transmissão de Download Progressivo e o Processamento de 

Bitrate Adaptativo Baseado em HTTP. Esta análise será feita em um cenário 

emulado com auxilio de um software gerador de tráfego, onde é possível variar 

os fatores e níveis, e com uma ferramenta para coleta de dados do navegador 

como: tempo de inicialização do vídeo, quantas vezes o vídeo parou, tempo de 

parada e tempo total de reprodução do vídeo. 

Introdução 

Com o surgimento de novas tecnologias de acesso à internet e com um número cada vez 

maior de usuários e consumidores de vídeos em tempo real, a Qualidade de Experiência 

(QoE) traz a necessidade de criar formas para avaliar, ilustrar e caracterizar a experiência 

do usuário. Dessa forma, a qualidade de experiência avalia o ponto de vista de como o 

usuário percebe a qualidade do serviço (QoS). 

Segundo o Índice de Rede Visual da Cisco, coletado em 2016, é esperado um 

aumento de 71% no uso de dados em dispositivos móveis até 2021. Ainda segundo o 

mesmo estudo, temos o tráfego de dados de vídeo em dispositivos móveis usando 55% 

do uso de dados disponíveis para vídeos, e é esperado um aumento do uso para 75% até 

2021 (CISCO, 2017). 

Grandes variações na qualidade na experiência do usuário de aplicações de 

streaming de vídeo ocorrem em função de pequenas variações no serviço de rede. O 

projeto busca criar uma ferramenta que analise as informações coletadas na rede usando 

a fórmula de Duanmu et al (2016), porém com um acréscimo de uma nova variável para 



armazenar a quantidade de vezes que o usuário troca de vídeo sem assistir até o fim. 

Estado da arte 

Song et al (2016) criaram um programa para avaliar a qualidade de experiência dos 

usuários com o objetivo de provar que seu método era eficiente. Nesta avaliação, foi 

selecionado um grupo de 60 voluntários com idades entre 20 e 32 anos, sendo 28 mulheres 

e 32 homens com média de idade de 26,5 anos a ser expostos a vídeos com duração de 

tempo variável, de acordo com o tempo disponível de cada pessoa. Os voluntários ficavam 

em um laboratório com ambiente controlado: clima, luminosidade, qualidade de Internet 

e som ambiente. Para mensurar os resultados eles usaram como métricas os desvios dos 

movimentos dos olhos e detecção de piscadas. É interessante observar que o trabalho 

também mede o interesse do usuário pelo vídeo através dos gestos de cabeça e da atenção 

dispensada aos vídeos, obtendo resultados satisfatórios. 

 O trabalho de (DUANMU et al, 2016) é semelhante ao anterior, porém usa uma 

fórmula para avaliar a QoE do usuário. Na fórmula, os aspectos de travamento, taxa de 

transmissão e qualidade de imagem do arquivo são importantes para a fórmula, mas não 

houve a preocupação com relação à mudança de vídeo pelo usuário causada por 

desinteresse no conteúdo. Neste trabalho de conclusão de curso também será utilizada 

esta fórmula, no entanto ao contrário de Duanmu et al (2016), o ambiente será emulado. 

Fundamentação teórica 

Detalha os conceitos qualidade de serviço, qualidade de experiência e vídeo sob demanda. 

Qualidade de serviço 

BRUNNSTRÖM et al. (2013) define Qualidade de Serviço (QoS) como mecanismos 

utilizados nos equipamentos de rede e aplicados para garantir limites para as seguintes 

métricas: 

 Atraso de rede: o atraso da rede pode ser calculado de diferentes maneiras, 

tipicamente referindo-se ao atraso de transmissão de um pacote ou ao 

tempo total entre o envio de uma requisição e o recebimento de uma 

resposta. Dessa forma, o atraso tem impacto direto na satisfação do 

usuário, dependendo da aplicação, mas o atraso de rede pode não capturar 

completamente os efeitos dos atrasos para a aplicação. 

 Jitter: a variação do atraso é incluída como um parâmetro da capacidade 

de desempenho. Serviços intolerantes à variação do atraso tendem a tomar 

medidas para remover ou, pelo menos, tentar reduzir esta variação do 

atraso por meio da bufferização, mecanismo que armazena os pacotes em 

memória para uniformizar o tráfego. 

 Perda de pacotes: a perda de pacotes impacta a Qualidade de Serviço 

apresentada ao usuário final seja na transmissão de voz, vídeo, imagem ou 

dados. Neste contexto, a perda de informação não é somente limitada aos 

efeitos de erros de bit, mas à perda de pacotes que tiveram bits 

corrompidos. Observa-se que a taxa de perdas pode ser pequena, mas ter 

um grande efeito na aplicação com os efeitos de cada degradação 

introduzidos pela codificação de mídia, quando é o caso, ou atraso por 



retransmissão. 

Qualidade de experiência 

A Qualidade de Experiência é o julgamento do usuário com relação ao serviço de um 

aplicativo ou serviço de rede, sendo resultado do cumprimento de suas expectativas com 

relação à utilização da aplicação ou serviço com base na personalidade do usuário 

(BRUNNSTRÖM et al., 2013). Essa avaliação é feita na camada de aplicação. Ver a 

Figura 1. 

 

Figura 1. Onde se aplica a QoE. 

A partir da Figura 2, podemos categorizar a QoE como o julgamento do usuário 

com relação ao serviço de um aplicativo ou serviço de rede, sendo deste modo o resultado 

do cumprimento de suas expectativas com relação à utilização da aplicação ou serviço 

com base na personalidade e nas subjeções inferidas sobre o usuário. Essa avaliação é 

feita na camada de aplicação. 

 

Figura 2. Fatores que influenciam QoE (RIES; FROEHLICH; 
SCHATZ, 2011) 

De acordo com o trabalho (RIES; FROEHLICH; SCHATZ, 2011), a QoE 

representa a percepção da qualidade pelos usuários finais do conteúdo ou aplicação. Deste 

modo, não se pode ter somente um parâmetro de serviço que pode ser utilizado para a 



obtenção do QoE. No lugar disso, vários fatores contribuem para a percepção do serviço, 

de modo que esta avaliação seja realizada subjetivamente pelo usuário final. Tendo em 

vista este aspecto subjetivo para a obtenção de QoE, o trabalho de (RIES; FROEHLICH; 

SCHATZ, 2011) relata os principais fatores que influenciam QoE. São eles: o contexto, o 

usuário, o sistema e o conteúdo. 

 Contexto: a qualidade de percepção do serviço multimídia, como em vídeo 

sob demanda, é fortemente determinada pelo contexto de visualização do 

serviço. 

 Usuário: a QoE também pode ser caracterizada como uma medida da 

percepção do usuário em relação ao modo de recebimento de determinado 

serviço ou aplicação. 

 Sistema: os fatores técnicos referentes ao sistema afetam diretamente a 

QoE, como por exemplo o codec utilizado para codificar e decodificar a 

mídia. Tais fatores são muito importantes para os serviços e equipamentos 

dos provedores, tornando-se uma questão relevante. 

 Conteúdo: está ligado às características que diferem os conteúdos. Ainda 

está atrelado às características perceptivas relacionadas ao conteúdo como 

as sequências de vídeo que podem influenciar as características espaciais 

e temporais das imagens. 

Vídeo sob demanda 

Vídeo sob demanda (VoD) é a transmissão de vídeos à escolha do usuário, ou seja, o 

usuário seleciona um vídeo e o servidor o envia (JULURI; TAMARAPALLI; MEDHI, 

2016a). Ter um número crescente de usuários de internet também aumenta o número de 

aplicações para o navegador web e para os dispositivos móveis. 

O sistema VoD atende simultaneamente uma grande quantidade de clientes e, 

portanto, deve ter grande capacidade de armazenamento, taxa de transmissão e qualidade 

de serviço. Ele é constituído por três componentes: cliente controlador, servidor de mídia 

e um serviço de mídia. O cliente envia sinais para o servidor que recebe e envia a resposta 

para o buffer do cliente, que o decodifica para a entrega ao cliente (JULURI; 

TAMARAPALLI; MEDHI, 2016b). 

Para compreender como isso ocorre, iniciamos com um panorama das principais 

técnicas de transmissão de vídeo: streaming de vídeo em tempo real, transmissão de 

protocolos de mensagens em tempo real, transmissão de download progressivo e 

processamento de bitrate adaptativo baseado em HTTP (JULURI; TAMARAPALLI; 

MEDHI, 2016b). 

Streaming de vídeo em tempo real: as formas de transmissão de vídeo sem tempo 

real usam o protocolo de transmissão em tempo real (Real-Time Streaming Protocol – 

RTSP) para a reprodução de vídeo, traz as funcionalidades de iniciar, pausar, pular para 

frente e para trás o vídeo. O RTSP é um protocolo baseado em estado. 

Protocolo de mensagens em tempo real: O Real Time Messaging Protocol (RTMP) 

é um protocolo multimídia criado pela empresa Macromedia, comprada pela Adobe que 

logo remodelou o protocolo. Por ser privado tem código fechado. 

Transmissão de download progressivo: As técnicas de transmissão de download 



progressivo são atribuídas ao download contínuo do arquivo de vídeo, enquanto o player 

de vídeo reproduz o conteúdo de vídeo recebido até aquele instante. 

Processamento de bitrate adaptativo baseado em HTTP: Obtemos grande 

vantagem usando o HTTP para transmissão de multimídia. O HTTP tem a capacidade de 

transitar pelos firewalls e NATs, pois suas conexões de saídas sempre são suportadas. 

Procedimentos metodológicos 

Está em produção uma aplicação, com a arquitetura cliente/servidor, do lado cliente ele 

captura as informações da página web que está reproduzindo o vídeo e envia para o lado 

servidor onde será analisado os dados. A ferramenta será usada em um ambiente emulado 

e será capaz de captar o tempo de início do vídeo, a quantidade de paradas, o tempo de 

parada e o tempo decorrido de reprodução de vídeo. 

Conclusão 

Este trabalho espera mostrar, com o uso da aplicação criada, qual configuração do cenário 

de rede é necessário para uma qualidade de experiência satisfatória, e quais métricas têm 

maior influência na QoE em ambiente emulado. 
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Resumo. Neste relato de experiência procuramos expor uma visão da área de 

processamento digital de imagens e suas aplicações. Nós apresentamos 

conceitos importantes sobre a representação de imagens digitais e qual o 

objetivo desse tipo de processamento. Nosso intuito é expor de modo 

introdutório e simplificado o assunto. 

Abstract. In this experience report we explain general aspects of the area of 

digital image processing and its applications. We present important concepts 

about the representation of digital images and whitch the obejct  of this type of 

processing. Our purpose is to introduce the subject in an introductory and 

simplified way. 

  

1. Introdução 

O Processamento Digital de Imagens (PDI) é uma área caracterizada pela necessidade 

de trabalho experimental para estabelecer soluções viáveis para um dado problema. Na 

literatura existem duas áreas principais de sua aplicação: melhora da percepção humana 

para a interpretação de uma imagem e o processamento de dados de imagens afim de se 

ter ganhos em armazenamento, transmissão e representação, considerando a capacidade 

de percepção automática feita por máquinas. 

         A origem da utilização de imagens digitais tem o seu início em 1920. A partir 

dessa década foi necessário a criação de técnicas para a realização de melhorias nas 

imagens do gênero digital. O aperfeiçoamento desse tipo de processamento está 

extremamente relacionado ao desenvolvimento de computadores, pois só a partir deles 

que as imagens são processadas. As primeiras máquinas capazes de utilizar o 

processamento de imagens de forma mais eficiente, surgiu em 1960 com o potencial dos 

computadores que realizavam o tratamento de tarefas mais complexas. [GONZALEZ; 

WOODS, 2011]. 

         Uma imagem pode ser representada como uma função bidimensional, f(x, y), 

onde temos x e y como coordenadas para representar cada ponto de uma imagem, como 

visto na Figura 1. Cada ponto de uma imagem possui uma amplitude, que é chamada de 

intensidade ou nível de cinza, que determina a tonalidade dos pixels, permitindo 

manusear diferentes estratégias de edição de imagem. Como os valores de x, y e os 

valores de intensidade para a função f serão quantidades finitas e discretas, chamamos 

de imagem digital, esta imagem digital, facilita cada vez mais a vida do ser humano, 

assim, definindo-se útil para o mundo. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 



 

  

        Figura 1. Imagem com pixel (pontos de coordenadas). Fonte: Imagens do 

Google. 

O PDI não é uma tarefa simples. Na realidade envolve um conjunto de tarefas 

interconectadas. Tudo se inicia com a captura de uma imagem, a qual, normalmente, 

corresponde à iluminação que é refletida na superfície dos objetos, realizada através de 

um sistema de aquisição. Após a captura por um processo de digitalização, uma imagem 

precisa ser representada de forma apropriada para tratamento computacional. Imagens 

podem ser representadas em duas ou mais dimensões. O primeiro passo efetivo de 

processamento é comumente conhecido como pré-processamento, o qual envolve passos 

como a filtragem de ruídos introduzidos pelos sensores e a correção de distorções 

geométricas causadas pelo sensor. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 

 2.   Aplicações Comerciais 

Em PDI é possível obter uma vasta quantidade de aplicações comerciais conforme 

descrito a seguir: 

Raio X: Os raios-X estão entre as fontes mais antigas de radiação eletromagnética 

utilizada para a formação de imagens. A mais conhecida utilização dos raios-X é no 

diagnóstico médico, mas eles também são amplamente utilizados na indústria e em 

outras áreas, como a astronomia. Os raios-X para a formação de imagens médicas e 

industriais são gerados utilizando um tubo a vácuo com um catodo e um anodo. O 

cátodo é aquecido, fazendo com que elétrons sejam liberados. Esses elétrons se 

movimentam em alta velocidade na direção do anodo positivamente carregado. Quando 

os elétrons atingem um núcleo, a energia é liberada na forma de radiação de raios-X. 

Existe uma importante aplicação chamada de angiografia, que está composta em uma 

área de radiografia por realce de contraste. Esse procedimento é utilizado para obter 

imagens (chamadas de angiogramas) de vasos sanguíneos. Um cateter (um pequeno 

tubo flexível) é inserido, por exemplo, na artéria ou veia. O cateter é inserido no vaso 

sanguíneo até a área ser analisada, onde ele consegue atingir o ponto de investigação 

aumentando o contraste de raios-X injetados pelo tubo. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 

Sensores de Visão: Estes fornecem uma projeção da cena de trabalho e realizam a 

aquisição de imagens. Existem diversas maneiras de gerar imagens, por câmera, 

máquina fotográfica digital, raio-X, ultrassom, infravermelho, scanner, tomografia etc. 



 

Às vezes, a possibilidade de acoplar um sistema de iluminação pode permitir a obtenção 

de imagens de melhor contraste e de melhor qualidade, reduzindo assim a quantidade de 

processamentos preliminares. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 

Hardware de Digitalização de Imagens: este tem como alvo colocar a imagem do 

sensor na memória. O módulo de aquisição permite escrever de modo eficiente na 

memória que pode ser lida pelo computador e pelo módulo de visualização. O módulo 

de digitalização transforma as imagens contínuas em imagens digitais. O alvo dessa 

transformação é quantificar a qualidade, o contraste, as diferenças de cores da cena. O 

digitalizador cria uma imagem digitalizada, representada por uma matriz de números, 

cujos elementos são chamados pixels. Devido à evolução do mundo industrial, a grande 

maioria dos sensores transformam diretamente intensidades luminosas em sinais e 

imagens digitais. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 

Computador: este executa os algoritmos de processamento de imagens permitindo 

flexibilidade e custos de processamento e de memória relativamente baixos. Os 

algoritmos são desenvolvidos para, em condições de iluminação a priori variáveis, 

possibilitar a escolha da informação adequada nas imagens, a ser interpretada e a partir 

da qual serão tomadas as decisões. [GONZALEZ; WOODS, 2011]. 

 

2. Fundamentos da imagem digital 

Como já mencionado, o PDI é um conjunto de técnicas para converter uma imagem em 

forma digital e executar algumas operações nele, para obter uma imagem aprimorada ou 

para extrair algumas informações úteis dele. 

Para ser realizado a manipulação de imagens digitais são necessários passos 

importantes que proporcionam o êxito do processamento como a aquisição de imagens, 

em que a obtenção pode ser um processo trivial como a aquisição de uma imagem no 

formato digital (JPEG, PNG e GIF). É importante destacar que antes de algumas etapas 

é necessário um pré-processamento. Em seguida, outras etapas são realizadas para a 

finalização como filtragem e realce, restauração, processamento de imagens coloridas 

[SOLOMON, 2011]. 

Os métodos de pré-processamento são utilizados para corrigir os dados vindos 

dos sensores que captam as imagens físicas. O processamento é realizado através de 

funções que eliminam ou reparam as deformidades de dados, já que durante a aquisição 

ou em outra etapa é possível a ocorrência de interferências ou até mesmo defeitos 

instrumentais. [PAULO; TATI, 2012] 

Uma imagem bidimensional (2D) digital pode ser considerada como uma 

representação discreta de dados que processam informações espaciais e de intensidade 

(cor). Ela é um artefato gerado por algum sensor em uma série de posições fixas (matriz 

m = 1, 2, …, M; n = 1, 2, …, N) em coordenadas cartesianas bidimensionais, e é 

derivada de um sinal espacial contínuo bidimensional I (x, y) por meio de um processo 

de amostragem [SOLOMON, 2011]. 

Esse tipo de processamento é auxiliado por meio de operações específicas, que é 

disponibilizado por aplicações que possuem diversos método de processamento. As 

aplicações veem as imagens matematicamente e como informações ligada ao próprio 

domínio da imagem. No entanto, para o tratamento matemático dos dados não são 

representados fielmente ao plano da imagem física.  Com isso, é necessário que o 



 

projetista explore e entenda as informações geradas que fazem parte da imagem digital. 

[PAULO; TATI, 2012] 

Na obtenção de imagens digitais é indispensável a utilização dos sensores que 

captam ondas proveniente de ondas eletromagnéticas, principalmente. A saída desses 

sensores forma uma nova onda contínua nas coordenadas x, y e assim como também em 

relação a amplitude, que são transformadas para o formato digital. A realização desse 

processo é realizada a partir de dois procedimentos a amostragem que é a digitalização 

dos valores das coordenadas x e y, e a quantização a digitalização do valor da amplitude 

[SOLOMON, 2011]. 

 

3. Contribuição acadêmica para o bolsista de iniciação acadêmica 

Durante os meses de março até outubro de 2017, inicialmente começamos a 

estudar a parte introdutória de imagem digital junto de sua história e algumas áreas de 

aplicação da mesma e alguns fundamentos de óptica para entendermos como funciona a 

percepção de nossos olhos em relação ao que pode ver. Durante esse estudo inicial 

fizemos resumos referentes aos conteúdos estudados para fornecer um feedback para o 

nosso orientador, em reuniões programadas semanalmente. 

         Logo após vermos essa primeira parte, passamos a utilizar ferramentas de PDI, 

como o Octave e o MATLAB®, em busca de visualizar na prática, a estrutura de 

imagem digital e técnicas as quais estudamos para podermos aplicá-las sobre as 

imagens, em prol de uma melhor interpretação específica, a qual se deseja, sobre 

determinada área, ou diminuir o nível de ruído para se ter uma melhor qualidade da 

imagem, ou diminuir o tamanho de uma imagem com perda de qualidade insignificante 

para uma transmissão de dados mais rápida. 

 A nossa participação como bolsista de iniciação acadêmica teve como auxílio, 

um contato inicial com pesquisas acadêmicas e uma maior aproximação com um 

docente do Campus Quixadá, resultando no nosso aprendizado e provendo experiência 

para futuros projetos de pesquisas que iremos participar no meio acadêmico. Além 

disso, houve a oportunidade de conhecer uma área promissora tanto no meio acadêmico 

como no profissional. 

 4. MATLAB E OCTAVE 

Ambos têm como intuito promover o fácil manuseio de cálculos, matrizes e construções 

de gráficos a partir de comandos ou algoritmos construídos pelo o programador. No 

MATLAB/OCTAVE, o seu programa pode ser construído através de comandos 

específicos do software, mas também ele aceita noções de linguagem de programação 

em C e Java. Na prática, os comandos do MATLAB/OCTAVE exige declarar algumas 

funções embutidas, como: 

→rand(n): cria uma matriz quadrática n x n. 

→rand(m,n): cria uma matriz m x n. 

→magic(n): cria uma matriz integral quadrática n x n, onde as linhas e colunas têm a 

mesma soma. 

O OCTAVE, tem uma diferença muito explícita, que é você conseguir programar 

diretamente no console ou CMD. 



 

 

Figura 2. Interface do OCTAVE. Fonte: Computador de usuário. 

 

Figura 3. Interface do MATLAB. Fonte: Computador de usuário. 
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Abstract. This  paper  describes  three  experiences  of  planning  and  creation  of  data
collection on Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá. To carry out this study,
first we learnt thecniques of collecting data presented in literature of Human-Computer
Interaction. We had the opportunity to elaborate three scripts with differentiated goals,
one is a questionnaire and two others an interview form. The main objective of this work
is to expose both the knowledge acquired and the challenges faced in the elaboration of
research scripts.

Resumo. Este artigo relata três experiências de planejamento e criação de roteiros para
coleta de dados na Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá. Para realizar este
estudo,  primeiramente  conhecemos  as  técnicas  de  coleta  de  dados  apresentadas  na
literatura da Interação Humano-Computador. Tivemos a oportunidade de elaborar três
roteiros com objetivos diferentes, sendo um deles na forma de questionário e outros dois
na  forma  de  entrevista.  O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  expor  tanto  os
conhecimentos adquiridos quanto os desafios enfrentados na elaboração de roteiros de
pesquisa.

Palavras chaves. Coleta de dados. Roteiros. Experiência. Desafios. 

1. Introdução

A área de Interação Humano-Computador (IHC) está relacionada à qualidade de uso de sistemas
interativos, sua implementação e projeto, assim como ao impacto causado pelos mesmos na vida
dos seus usuários (Barbosa e Silva, 2010). Essa área tem como uma de suas características a análise
da situação atual, logo ela também trabalha com a coleta de requisitos e necessidades dos usuários.
Aspectos importantes  ressaltados na área de IHC no desenvolvimento do processo de coleta  de
dados incluem definir um objetivo claro e preciso, entender quem fornecerá os dados, elaborar um
bom roteiro e ter em mente quais das várias técnicas de coleta utilizar.

Baseando-se em tais conceitos foram planejados três roteiros de pesquisa direcionados à
UFC campus Quixadá, sendo feita a coleta real de apenas um deles. Estavam entre os objetivos
envolvidos, a coleta de opinião dos alunos a respeito de um workshop, o conhecimento acerca da
popularidade da universidade em sua região e o interesse dos estudantes em relação a um curso de
inglês ofertado no próprio campus. O principal foco desse artigo é relatar a minha experiência na
criação de roteiros de pesquisa, apresentando tanto as ideias do ramo de IHC utilizadas quanto os
desafios encontrados no planejamento da coleta e na sua execução de fato.

2. Como coletar  dados

A coleta de dados consiste no ato de pesquisar e analisar informações sobre determinado assunto
com o propósito de identificar pontos de vista, necessidades,  possíveis melhorias e soluções. Para
realizarmos uma coleta bem sucedida é importante que ocorra inicialmente um bom planejamento.

2.1 Planejamento

O primeiro ponto a ser discutido em uma coleta é a definição de um objetivo. A partir
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disso é possível elaborar perguntas que de fato colaborem com a pesquisa. Em seguida, deve-se
decidir quais técnicas de coleta de dados serão utilizadas e com isso elaborar um roteiro de como
será feita a coleta.

O roteiro  costuma ser  formado por  perguntas  ou  tópicos.  Por  exemplo,  no caso de
entrevistas, o roteiro deverá conter as peguntas classificadas em temas e ordenadas numa sequência
lógica que favoreça o entrevistador a tornar a conversa mais natural e por consequência coletar
dados mais significativos.

Sempre que realizamos pesquisa com pessoas é necessário pedir  seu consentimento.
Isso  pode  ser  feito  através  de  um  termo  em  que  o  participante  confirma  estar  ciente  das
consequências de sua colaboração na pesquisa. É direito do indivíduo saber o objetivo da coleta
antes mesmo de aceitar participar.

Outro tópico importante é a realização de um estudo piloto. Esse funciona como uma
prévia do estudo principal em que é testado todo o material elaborado (Barbosa e Silva, 2010). Por
exemplo, em entrevistas ou questionários é verificado o entendimento das perguntas, se elas estão
confusas ou se de fato contribuem com o objetivo final.

2.2 Técnicas de Coleta

 Dentre  os  mecanismos  de  coleta  de  dados  mais  comuns  temos  as  entrevistas,  os
questionários, o focus group, o brainstorming, o estudo de campo e a investigação contextual.

A  entrevista  é  definida  como  uma  conversa  guiada  por  um  roteiro,  na  qual  um
entrevistador procura obter informações de um entrevistado (Seidman, 1998). Uma característica
forte dessa técnica é a capacidade de coletar muitas informações de maneira individual, além de
apresentar  flexibilidade,  pois  permite  se  aprofundar  em  pontos  específicos  de  acordo  com  o
desenvolvimento de cada entrevista.

Outra  maneira  de  obter  informações  é  através  de  questionários  que,  diferente  das
entrevistas, possibilitam coletar grandes quantidades de dados de maneira prática e garantem uma
análise rápida das mesmas.  Questionários costumam aparecer como um formulário impresso ou
online.

Também é possível realizar uma espécie de entrevista coletiva, permitindo dessa forma
coletar  uma grande  quantidade  de  informação  em um curto  período  de  tempo.  Essa  técnica  é
comumente chamada de focus group (Barbosa e Silva, 2010) . De maneira semelhante existem os
brainstorming  que  são  utilizados  para  identificar  desejos  e  necessidades,  na  qual  os  próprios
participantes expõem seus pensamentos.

Por fim temos os estudos de campo cujo objetivo final é investigar a realidade do seu
participante através da observação de seu comportamento. Uma de suas variações é chamada de
investigação contextual em que envolve uma ação bastante intensa do investigador por meio de um
modelo mestre-aprendiz (Barbosa e Silva, 2010). Ambos permitem uma coleta rica em informação.

3. Experiências no campus UFC-Quixadá

Durante a execução do meu trabalho como bolsista de iniciação acadêmica tive a oportunidade de
elaborar três roteiros de coleta de dados. Cada roteiro necessitou de um planejamento diferente, pois
cada um tinha um objetivo em particular.

3.1 Roteiro WTISC

O Workshop de Tecnologia da Informação do Sertão Central é um evento realizado na
UFC campus Quixadá que fornece para os alunos experiências e informações relacionadas à área da
TI. Contudo, foi notada  pouca participação dos estudantes no evento. Para encontrar os motivos
desse  acontecimento  e  melhor  planejar  as  próximas  edições,  decidiu-se  realizar  uma coleta  de
opinião dos alunos. 



Com o objetivo definido, a técnica de coleta escolhida foi a entrevista, pois ela permitia
uma maior subjetividade nas respostas. Minha tarefa foi elaborar seu roteiro. Como não possuía
experiência, pensar em quais seriam as perguntas e como organizá-las foi meu primeiro desafio.
Após estudar metodologias e modelos, decidi criar o roteiro a partir de tópicos. Cada tópico era
formado por perguntas relacionadas.

Na formulação  das  perguntas  minha atenção inicial  era  se  elas  colaboravam com o
objetivo da pesquisa. Em seguida notei que esse não poderia ser meu único cuidado, pois algumas
perguntas  poderiam apresentar  ambiguidade  ou  tendência  de  não  serem compreendidas.  Outro
ponto importante foi a utilização de “casos”, em que dependendo da resposta a entrevista seguia um
rumo diferente.

       Figura 1 – Estrutura do Roteiro WTISC.

Após finalizar o roteiro, eu realizei um pequeno teste piloto. O teste acabou revelando
minhas falhas tanto no roteiro como na minha maneira de abordar as pessoas. Ocorriam situações
nas  quais  os  entrevistados  não  entendiam  o  sentindo  da  pergunta  ou  simplesmente  não
compreendiam minha fala. Logo, percebi a importância de melhorar minha comunicação.

Infelizmente a pesquisa acabou não passando para seu último estágio que seria a coleta
real de dados. O motivo de não ter prosseguido com a pesquisa foi a oportunidade de auxiliar um
outro projeto.

3.2 Roteiro Integração Regional

Apesar de ser uma instituição federal bem estruturada,  notou-se que a UFC campus
Quixadá possuía pouca popularidade em sua região. Existiam casos em que os moradores da própria
cidade  não  sabiam  de  sua  existência  ou  confundiam  com  outra  instituição.  Com  base  nesse
acontecimento, fui convidado a participar do Projeto de Integração Regional na parte de elaboração
de um roteiro de entrevista.

O  diferencial  nessa  experiência  foi  o  trabalho  em grupo.  Cada  membro  da  equipe
produziu  um  roteiro  e  após  serem  analisados  foi  construído  um  novo  roteiro  com  base  nos
anteriores. O modelo estrutural do roteiro desenvolvido apenas por mim foi semelhante ao roteiro
do  WTISC.  Perguntas  separadas  por  tema,  existência  de  casos  de  respostas,  essa  ideia  de



organização foi reutilizada, pois na minha opinião facilita muito a escolha das perguntas.

Minha maior dificuldade continuou sendo a formulação das perguntas. O que se vai
perguntar é algo que deve ser escolhido com cautela, principalmente quando se trata de um público
diferenciado e não formado apenas por estudantes. As perguntas teriam que ser o mais simples
possível.

Por fim, foi elaborado o roteiro inicial do projeto e com isso realizado um teste piloto.
Nesse teste ficou claro para mim a melhora que tive no quesito comunicação. E com isso terminou
minha colaboração no Projeto de Integração Regional.

3.4 Roteiro Cursos Presenciais de Inglês

 Seria  ofertado  um  curso  presencial  de  inglês  na  UFC  campus  Quixadá,  porém  a
quantidade de inscrições não foi suficiente. Para realizar o curso é necessário fazer um teste de nível
em uma plataforma específica. Com o intuito de coletar a quantidade de alunos que realizaram os
teste e saber suas opiniões sobre a proposta do curso, foi feito uma coleta de dados.

A técnica utilizada foi o questionário online. Isso ocorreu pois era necessário coletar
muitas  informações  de  forma  rápida  e  a  ideia  de  ser  algo  virtual  surgiu  pela  praticidade  e
conformidade que traria aos estudantes. Eu utilizei a ferramenta Google Forms para a elaboração do
questionário, sendo um mecanismo gratuito e de fácil manuseio.

Particularmente, a diferença entre fazer um questionário e uma entrevista foi que esse
primeiro  era  formado  por  muitas  questões  de  múltipla  escolha.  Limitar   as  possibilidades  de
respostas  é  um desafio porque é  necessário adivinhar  quais  seriam boas  e possíveis  opções de
respostas, por outro lado, analisar perguntas fechadas é rápido e fácil. Outra preocupação minha ao
elaborar o questionário foi ter que fazer perguntas simples e em pouca quantidade. Meu maior erro
durante a elaboração do roteiro foi  perguntar dados pessoais irrelevantes para o objetivo e deixar de
desenvolver perguntas importantes. Esses erros foram corrigidos logo em seguida.

 Depois  de finalizado,  o  questionário  ficou disponível  aos  alunos no prazo de uma
semana. Um ponto positivo de ter utilizado o Google Forms foi que ele gera gráficos e relatórios
com base nas respostas recebidas. Logo, a análise dos dados se tornou rápida e muito simples. A
maior experiência adquirida nessa tarefa foi sem dúvida a chance de analisar os dados coletados. O
interessante foi encontar a resposta ao problema com as informações coletadas, considerando-se
todos os fatores e as opções mais escolhidas. Enfim, a coleta ocorreu com sucesso e com isso foram
escolhidos os níveis e horários das turmas do curso ofertado. Essa foi oficialmente a primeira coleta
real que realizei como bolsista.



Figura 2 – Partes do questionário “Cursos Presenciais De Inglês na UFC – Quixadá” desenvolvido na 
   plataforma Google Forms.  (https://www.google.com/forms/about/)

            Figura 3 – Exemplo de gráfico gerado pelo Google Forms. 

4. Conclusão

No  desenvolvimento  deste  artigo  foram  apresentados  conceitos  oriundos  da  área  de  Interação
Humano-Computador como também técnicas de coleta de dados utilizadas nessa área. Objetivamos
relatar um trio de experiências no planejamento e criação de roteiros de pesquisa direcionados à
Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá. Os ganhos com a realização destas atividades
como bolsista de Iniciação Acadêmica incluem tanto pessoais quanto profissionais. A experiência
pode  ser  importante  para  futuras  coletas  de  dados  durante  a  graduação.  Por  exemplo,  no
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Existe também a possibilidade de ajudar em
um futuro profissional,  pois foram desenvolvidas  habilidades  relacionadas  à  análise  de dados e
desenvolvimento criativo. Por último, tive a chance de enfrentar desafios quanto a comunicação e
timidez. 

5. Referências

Interação humano-computador / Simone Diniz Junqueira Barbosa, Bruno Santana da Silva. – Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.

Seidman,  I.  Interviewing as Qualitative  Research:  a guide for researchers in  Education and the
Social Sciences. - New York, NY: Teachers College Press, 1998.



Utilizando a Biblioteca PyGame Para o Ensino de Lógica de
Programação a Programadores Iniciantes

Francisco Iago de S. Mendes1, Brian M. Viana1, Francisco Samuel M. Pinheiro1,
Anı́bal C. de Oliveira1

1Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Abstract. This extended abstract objective is to make an analysis of the execu-
tion of PyGame game development workshop, which has been administrated by
the HackerSpace QX crew in the Federal University of Ceará in the Campus of
Quixadá. This workshop was based on the given concepts of the Introduction to
Programming for Digital Design syllabus and showing briefly the concepts of
object orientation.

Resumo. Este resumo estendido tem como objetivo fazer uma análise na
execução da oficina de desenvolvimento de jogos utilizando a biblioteca Py-
Game, aplicada pela equipe do projeto HackerSpace QX na Universidade Fe-
deral do Ceará no Campus de Quixadá. Esta oficina foi baseada nos conceitos
dispostos na ementa da disciplina de Introdução à Programação para Design e
mostrando brevemente conceitos de orientação a objetos.

1. Introdução
Ensinar Lógica de Programação para alunos do primeiro semestre dos cursos de tecno-
logias tem-se mostrado um grande desafio. Segundo [Rocha et al. 2010], às disciplinas
introdutórias de programação possuem taxas de reprovação ou desistência que chegam a
60%.

Entre as principais dificuldades apontadas pela literatura temos: a falta de
contextualização da aprendizagem, onde o ensino da programação está demasiado focali-
zado na sintaxe da linguagem [Lahtinen et al. 2005], a falta de raciocı́nio lógico por parte
de alguns alunos para a resolução de problemas [Gomes et al. 2006]; e a natureza abstrata
dos conceitos básicos da programação, tais como os conceitos de variáveis e endereço de
memória, entre outros [Lahtinen et al. 2005], e [Miliszewska and Tan 2007]

O presente trabalho apresenta um estudo de caso sobre a realização de oficinas de
criação de jogos utilizando a biblioteca PyGame para alunos do curso de Design Digital
da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Campus de Quixadá. As oficinas foram mi-
nistradas em paralelo com a disciplina de Introdução a Programação para Design, ofertada
no primeiro semestre do curso.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Scaico et al. 2012], foi desenvolvido um jogo para ser utilizado como ferramenta de
aprendizagem para linguagem de programação Python. O trabalho consiste no uso do



jogo como forma de construção do conhecimento. Nele os alunos participaram da pes-
quisa como usuários do jogo, tendo que raciocinar e interagir para solucionar os proble-
mas propostos na plataforma. Nesses problemas estão presentes elementos e mecanismos
que favorecem o ensino de algoritmos e também da linguagem de programação Python.

Em [Esteves et al. 2017], os alunos são inseridos em uma comunidade de prática
de programação, para compartilhar interesses e gerar novos conhecimentos. O objetivo
principal do trabalho foi verificar se o Second Life possui caracterı́sticas que permitam
a sua utilização como uma plataforma para o ensino e aprendizagem de programação.
Com esse propósito foi formada uma comunidade de prática dentro do Second Life. Aos
alunos foi proposto a realização de trabalhos em grupos, onde eles podiam trocar ideias,
expor dúvidas e sugestões. Os trabalhos foram definidos pelos professores e consistiram
no desenvolvimento de objetos e na ligação destes para formar objetos mais complexos,
utilizando a ferramenta de edição visual do Second Life. Além disso, os comportamen-
tos dos objetos deveriam ser deifnido através da linguagem Linden Scripting Language
(LSL), do próprio Second Life.

Em ambos os trabalhos citados, verifica-se uma abordagem lúdica de ensino, como
uma tentativa de tornar a aprendizagem de programação um processo motivante e praze-
roso. Em nossa oficina de jogos, nosso objetivo foi o mesmo, ou seja, ensinar conceitos
básicos de programação, através de um assunto que desperta o interesse dos alunos.

3. Programando com PyGame

Dentro da ementa e do plano de aula da disciplina de Introdução a Programação para
Design (IPD) há a especificação dos métodos ensinados durante o semestre, os métodos
utilizados na abstração foram: variáveis, seleção, repetição, vetores, função e lógica de
programação. Os pontos abordados que não estavam dispostos na ementa e nem no plano
de aula da disciplina foram: classe e a biblioteca PyGame.1

A biblioteca PyGame é gratuita e de código aberto para a comunidade, com ela
você pode desenvolver aplicações de multimı́dia, como jogos por exemplo. Ela foi feita
com base em uma biblioteca já existente chamada SDL. Assim como SDL o PyGame é
portátil para quase todas as plataformas e sistemas operacionais existentes.2

A escolha do PyGame se deu por conta da necessidade de utilizar python, pois,
a disciplina de IPD é ofertada apenas utilizando essa linguagem de programação como
base. Um outro fator muito importante para a escolha dessa biblioteca foi a sua facilidade
no uso, com uma incrı́vel documentação disponı́vel online onde qualquer pessoa pode
usá-la como base para tirar suas dúvidas sobre as funcionalidades existentes dentro da
biblioteca e assim poder desenvolver suas aplicações.

3.1. Classes

Uma classe em python, assim como em outras linguagens de programação define é uti-
lizada para definir um objeto, nela colocamos os atributos e os métodos do objeto em
questão. Um atributo é uma propriedade do objeto, como o seu tamanho ou nome por

1http://dd.quixada.ufc.br/wp-content/uploads/2017/02/
Introducao-a-Programacao-para-Design-QXD0125-DD.pdf

2http://pygame.org/wiki/about



exemplo. Um método de um objeto é algo que ele pode realizar, um exemplo seria um
método o qual exibe todos os atributos de um objeto, que neste caso ao ser executado
iria, a partir de comandos, mostrar para o usuário as informações contidas nos atributos
da classe. As classes foram apresentadas para definir objetos dos jogos, como formas,
personagens e etc, por exemplo para uma classe de personagem, nela colocamos a sua
posição e atributos como o nome, a força do personagem, etc.

3.2. Variáveis

Na programação, uma variável é uma forma de identificar uma referência, utilizando uma
denominação mais humanizada, que aponta para um espaço de memória que utilizamos
para guardar algum tipo de informação. As variáveis foram mostradas da mesma forma
como são nas aulas,os tipos de informação que podem ser armazenados e como é sua
comunicação com a memória do computador. Houve um acréscimo por conta das classes
que necessitam ser instanciadas dentro de uma variável para que possamos utilizar seus
métodos e atributos.

3.3. Seleção

As estruturas de seleção são utilizadas para testar valores lógicos do tipo booleano (ver-
dadeiro ou falso). Na linguagem de programação python existem 3 estruturas de seleção e
elas podem trabalhar juntas. As estruturas existentes são: if (“se” em português), elif, que
em outras linguagem é o equivalente a “else if” (“senão se” em português) e por último a
estrutura else (“senão” em português). As três funcionam em conjunto, um if pode existir
sozinho, e tanto o elif quanto o else, para que possam exercer sua função, necessitam que
exista um if que os preceda . Após o if ou um elif ser executado com o teste verdadeiro
os testes restantes são ignorados.

Na oficina as estruturas de seleção foram utilizadas para definir colisões de obje-
tos, tratar eventos de entrada do mouse e do teclado, para a lógica interna do jogo tornando
possı́vel saber quando o jogo chegou ao fim, quando um jogador marcou pontos, etc.

3.4. Repetição

As estruturas de repetição servem para executar um bloco de código repetidamente, elas
recebem um teste booleano e enquanto este teste for verdadeiro o que existir dentro da
estrutura será executado.

Na oficina as estruturas de repetição foram utilizadas para executar o método prin-
cipal do jogo que faz todas as transformações de cada cena do jogo, por exemplo, um
jogo pode estar rodando a 60 quadros por segundo o que significa que a cada um segundo
em tempo real o jogo irá executar o processo de transformação da cena e irá mudar a
visualização do usuário 60 vezes.

3.5. Funções

As funções em programação servem para executar partes de código que seriam escritas
repetidamente em partes diferente do código, elas servem para reciclar linhas e deixar o
codigo mais limpo e organizado.

Funções foram utilizadas dentro das classes para atualizar os objetos existentes
dentro do jogo que são ações executadas a cada iteração do laço principal do jogo.



3.6. Lógica de Programação

Um dos temas que foi dada a maior ênfase durante a execução da oficina foi a lógica de
programação, ou seja, a melhor forma de pensar em como resolver os problemas existen-
tes. Por exemplo, foi perguntado aos participantes o que deveria acontecer quando um
objeto colidisse com uma parede, logo em seguida foi apresentado um passo a passo de
como seria o processo de montagem da resolução de tal problema.

A lógica de programação foi uma das principais dificuldades dos participantes
que, muitas vezes, se encontravam prosseguindo por um caminho muito longo para a
resolução de um problema curto. Isso pode causar um enorme desinteresse quando o
participante estiver tentando resolver um problema.

4. A Oficina de PyGame
A oficina foi aplicada com a turma ingressante de Design Digital do primeiro semestre de
2017 da Universidade Federal do Ceará no Campus de Quixadá. Um total de 18 alunos
participaram da oficina. Teve uma duração de 3 dias sendo 2 horas no primeiro dia e 4
horas nos dois dias seguintes. No primeiro dia houve uma revisão, reforço e tira dúvidas
do básico do conteúdo da disciplina. Os dias seguintes foram em laboratório e é onde
houver a execução do desenvolvimento de jogos utilizando o PyGame.

Durante os dias em laboratório, ensinamos os alunos a instalar a biblioteca
PyGame, importar a biblioteca em seu código e a criar a base do jogo utilizando a
documentação do PyGame, Lógica de Programação e os outros conteúdos citados no
tópico 3.

4.1. A atividade desenvolvida

A proposta para a oficina foi do desenvolvimento do jogo Pong, onde há uma bola que
irá de um lado para o outro do cenário e tanto o jogador quanto o computador, contro-
lando uma barra que funciona como raquete, não devem deixar a bola tocar o final da
tela do seu respectivo lado. Neste jogo temos 3 atores, a barra do jogador, a barra do
computador e a bola. A barra do jogador foi programada para obedecer aos comandos
que o jogador coloca no teclado, seta para cima e seta para baixo, para mover a barra
respectivamente para cima ou para baixo. A barra do computador foi programada com
uma inteligência simples para seguir a posição da bola sempre que ela estiver movendo-se
em sua direção. Tanto na barra do jogador quanto na do computador foram definidas duas
colisões, limitando a tela em cima e em baixo para que a barra barra não a ultrapasse. Na
bola foram definidas seis tipos diferentes de colisões, se a bola bater nas paredes supe-
rior ou inferior, ela irá mudar sua trajetória vertical, quando ela bater em qualquer barra,
seja do jogador ou do computador, ela irá mudar sua trajetória horizontal e aumentará sua
velocidade a cada colisão, e por último quando a bola tocar uma das paredes atrás das
barras, um dos jogadores irá ganhar o jogo, se ela bater na parede do computador uma
mensagem ”Você Ganhou”aparecerá na tela, caso a colisão seja com a parede do jogador
a mensagem ”Game Over”será mostrada.

5. Os Resultados do Questionário
Em geral, percebemos uma resposta positiva pelos de alunos de IPD sobre o desenvolvi-
mento e a aplicação da ofcina de PyGame. Por meio de um questionário aberto, aplicado



aos alunos após o término da disciplina de IPD, realizamos a seguinte série de perguntas:
”Que influência a oficina teve no seu desempenho na disciplina de IPD”; ”Voce já possuı́a
alguma experiência com programação antes de cursar IPD”; ”Qual sua opinião sobre a
abordagem do conteúdo como feito durante a oficina”.

Os resultados foram positivos quanto a influência no desempenho dos alunos na
disciplina de IPD. Os relatos mostraram que a maioria dos participantes da pesquisa ti-
veram um bom aproveitamento na oficina, e que o conhecimento adquirido os ajudou na
realização de seus trabalhos finais. Entretanto alguns relatos mostraram que, o tempo da
oficina foi muito curto, que seu conteúdo teve que ser apresentado de forma muito rápida,
e que alguns deles não conseguiram assimilar todos os conceitos apresentados, sobretudo
quanto às noções de Orientação a Objetos.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A partir dos resultados coletados e de uma análise cuidadosa pela equipe do projeto Hac-
kerSpaceQX, sediado na UFC Campus Quixadá, tendo em vista a opinião dos alunos
participantes, uma oficina com a duração de um semestre e com encontros semanais será
planejada. Esta nova oficina será aplicada de uma forma diferente onde os alunos terão
um tempo maior para exercitar cada uma das atividades propostas durante o processo de
desenvolvimento do jogo.

A oficina que será proposta terá uma duração de um semestre, onde o conteúdo
será apresentado em um ritmo mais adequado e a oficina será executada em paralelo à
disciplina de IPD.
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comunidade de prática de programação. Prisma. com, (6).

Gomes, A., Carmo, L., Bigotte, E., and Mendes, A. (2006). Mathematics and program-
ming problem solving. In 3rd E-Learning Conference–Computer Science Education,
pages 1–5.

Lahtinen, E., Ala-Mutka, K., and Järvinen, H.-M. (2005). A study of the difficulties of
novice programmers. In Acm Sigcse Bulletin, volume 37, pages 14–18. ACM.

Miliszewska, I. and Tan, G. (2007). Befriending computer programming: A proposed
approach to teaching introductory programming. Informing Science: International
Journal of an Emerging Transdiscipline, 4(1):277–289.

Rocha, P. S., Ferreira, B., Monteiro, D., Nunes, D. d. S. C., and do Nascimento Góes,
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Abstract. The software industry in its entirety still fails to manage software                       
projects. Research shows different reasons for failure, among these reasons is                     
the failure to manage scope in software projects. This paper reviews 6 studies                         
in the literature that use Agile Project Management to see what the benefits of                           
using this approach are, and whether projects can cope well with the                       
management of the scope using Agile  Management. 

 

Resumo. A indústria de software em sua totalidade ainda falha no                     
gerenciamento de projetos de software. Pesquisas mostram diferentes motivos                 
para o insucesso, entre esses motivos está a falha no gerenciamento de escopo                         
em projetos de software. Este artigo faz um apanhado de 6 estudos na                         
literatura que utilizam o Gerenciamento Ágil de Projeto para verificar quais                     
os benefícios de utilizar essa abordagem e se os projetos conseguem lidar bem                         
com o gerenciamento do escopo utilizando  Gerenciamento Ágil. 

 

 

1. Introdução 

De acordo com [Narciso and June 2009] em sua pesquisa, os atores relatam que                           
se o cliente não gasta tempo suficiente com a equipe de desenvolvimento para coletar                           
requisitos, estes serão instáveis e o escopo não será bem definido podendo ocasionar                         
mudanças intermináveis, levando  o projeto ao fracasso. 

A realização correta do escopo, em termos de funcionalidades entregues e                     
qualidade de software é o mais importante critério de sucesso em projetos de software.                           
[Agarwal, Nitin e Urvashi 2006].  

Na Figura 1 é apresentado um gráfico com os resultados de uma pesquisa                         
realizada pelo Standish Group analisando resultados de projetos de software entre 2002                       
e 2010. Observa-se que o modelo cascata obteve uma pequena vantagem de sucesso em                           
relação ao ágil. Por outro lado, projetos ágeis obtiveram uma porcentagem baixa de                         
falha em relação ao modelo cascata. O estudo não informa quantos projetos foram                         
analisados no total. 

 



 

 

 

 Figura 1. Gráfico comparativo de uma análise com projetos de software    

 

O objetivo deste trabalho é uma pesquisa voltada para análise da literatura para                         
mostrar como é feito o gerenciamento do escopo no contexto de Gerenciamento Ágil de                           
Projetos, quais os benefícios de utilizar essa abordagem e se os projetos conseguem                         
lidar bem com o gerenciamento do escopo. Para isso, foi realizada uma pequena revisão                           
na literatura sobre o tema em questão. Foram utilizados 6 trabalhos que foram                         
selecionados pelos autores a partir  da leitura dos seus respectivos abstracts. 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Gerenciamento de Projeto Ágil 

Gerenciamento de Projeto Ágil pode ser definido com um conjunto de práticas, valores                         
e princípios que dão suporte a equipe de projeto a entregar produtos ou serviços de valor                               
em um ambiente complexo, instável  e desafiador. [Highsmith 2004]  

O Gerenciamento de Projeto Ágil teve sua origem em 2001 em um movimento                         
iniciado pela comunidade internacional de desenvolvimento de software e foi publicado                     
o Manifesto for Agile Software Development [Beck et al 2001].O objetivo do manifesto                         
ágil foi descobrir maneiras melhores de desenvolvimento de software, desenvolvendo e                     
ajudando outros a desenvolver.  

Os princípios básicos são, indivíduos e interações sobre processos e ferramentas,                     
software funcionando sobre documentação compreensiva, colaboração do cliente sobre                 
negociações de contrato e resposta às mudanças ao invés de seguir um plano. Sendo                           
assim, o manifesto ágil não é uma  abordagem orientada a processo.  [Fitsilis 2008] 

 

 

2.2 Escopo 

Quando falamos em projeto, a palavra escopo pode se referir tanto a escopo do produto                             
quanto escopo do projeto. A diferença é que o escopo do produto são as características                             

 



 

que descrevem um determinado produto, serviço ou resultado. Escopo do projeto pode                       
ser descrito como tudo aquilo que deve ser realizado para conseguir finalizar ou entregar                           
um produto, serviço ou resultado de acordo com as características especificadas.                     
Processos, ferramentas e técnicas de suporte utilizados para gerenciar o escopo do                       
projeto podem variar de acordo  com o tipo de projeto. [PMI 2013] 

 

3. Revisão da Literatura 

Nesta seção serão descritos e analisados 6 trabalhos que abordam o assunto de                         
gerenciamento de escopo em Gerenciamento de Projeto Ágil. Dessa forma, será                     
mostrado como é feito o gerenciamento de escopo no contexto métodos ágeis, quais os                           
benefícios em utilizar esse modelo e se projetos que utilizam esse modelo conseguem                         
lidar bem com o escopo. 

[Cobb 2011], afirma que diferentemente de metodologias tradicionais, na qual se                     
pode observar muita ênfase no controle e gerenciamento do escopo de um projeto, em                           
projetos ágeis, o controle escopo não é uma parte crítica e que em abordagens ágeis é                               
encorajado abertamente as mudanças vindas dos stakeholders durante o curso do projeto                       
e que isso é uma diferença fundamental  para as metodologias tradicionais. 

[Highsmith 2004] relata que existem 5 fases que estruturam o Gerenciamento de                       
Projeto Ágil. Visão é a fase na qual é concebida a visão do produto e do escopo do                                   
projeto além de identificar os principais stakeholders e definir como será o trabalho da                           
equipe ao longo do projeto. Especulação é o fase em que são identificados requisitos                           
iniciais e as definições de atividades e é nesse momento que é elaborado um                           
planejamento inicial na qual será seguido por planos específicos mais detalhados no                       
decorrer de cada iteração. Exploração que foca na entrega dos produtos planejados, é                         
aqui que é empregada estratégias para mitigação de riscos e as entregas são feitas a                             
partir de incrementos de funcionalidades. Adaptação é o momento em que é feita uma                           
revisão dos resultados entregues e uma reflexão do desempenho da equipe para uma                         
eventual adaptação, é nessa fase que é feita uma comparação do que já foi feito com o                                 
que foi atualizado no projeto. Encerramento é a fase na qual é finalizada as atividades                             
do projeto e transferências de aprendizado. Um projeto é normalmente organizado em                       
uma etapa inicial seguida por várias iterações, em cada iteração é feito um novo                           
planejamento de escopo com o objetivo de entregar o que gerar mais valor para o                             
cliente, ou seja, o que for mais  importante do projeto para ele naquele  momento. 

[Daniel e Jhon 2008] afirmam em sua pesquisa que o gerenciamento de projeto                         
ágil surgiu da necessidade de lidar com projetos caracterizados pela incerteza com a                         
receptividade e adaptabilidade, ou seja, quando não existem objetivos ou soluções claras                       
e se tem a certeza de que o projeto sofrerá muitas solicitações de mudanças no escopo                               
durante o seu desenvolvimento. Assim é notório que um dos benefícios mais                       
impactantes desse tipo desse abordagem é que ela absorve bem as mudanças e as                           
incertezas. 

[Coram e Bohner 2005] em seu trabalho relatam que o gerenciamento de projeto                         
ágil não é recomendado para todos os projetos, e que ao escolher esse tipo de                             
abordagem deve ser considerado o impacto nas pessoas, entretanto, os autores reforçam                       

 



 

a ideia de que projetos em que os requisitos são incertos e voláteis esse tipo de                               
abordagem deve ser considerada  pelo gerente de projetos da empresa ou organização. 

[Deepti e Alok 2011] realizaram em seu trabalho um estudo de caso com uma                           
empresa de porte pequeno e médio situada em um parque tecnológico que desenvolve                         
software para diversos domínios utilizando práticas ágeis há 6 anos. O objetivo foi                         
desenvolver um projeto de software complexo utilizando práticas ágeis. Os autores                     
relatam que a cada reunião de iteração os desenvolvedores estimam o quanto de trabalho                           
eles devem fazer, ou seja, o escopo de trabalho da iteração. O método de planejamento                             
utilizado no projeto foi de acordo com a filosofia ágil, ou seja, não existia um                             
planejamento para todo o projeto, somente para o que seria feito na próxima iteração                           
priorizando as funcionalidades que mais trariam valor para o cliente. Os autores relatam                         
que nem todos os desenvolvedores se envolveram na reunião para planejar a iteração e                           
que é dever da equipe se ajustar às características do projeto. No final do trabalho os                               
autores relatam que para controlar a imprevisibilidade a chave é apostar no                       
desenvolvimento ágil e que as empresas devem impulsionar e abraçar os benefícios                       
filosofia ágil. O projeto em questão foi concluído com sucesso e os autores relatam que                             
em projetos de grande escala as  metodologias ágeis devem ser adaptadas. 

[Tsun e Dac-Buu] realizaram um survey com o objetivo de analisar os fatores                         
mais críticos para o sucesso de um projeto de software ágil. A pesquisa analisou dados                             
de 109 projetos ágeis de diversas organizações, tamanhos e localizações geográficas.                     
Os fatores mais relevantes encontrados pelos autores foram a estratégia de entrega, ou                         
seja, regulares entregas de funcionalidades mais importantes primeiro; técnicas de                   
engenharia de software ágil como revisão por pares e rigorosas atividades de                       
refatoração; capacidade do time no que se refere a motivação da equipe e membros com                             
alto conhecimento técnico; processo de gerenciamento do projeto, nesse fator estão                     
inclusas todas as práticas da filosofia ágil; ambiente do time e isso se aplica a                             
auto-organização da equipe e por fim é destacado o envolvimento como sexto mais                         
crítico fator de sucesso, na qual é recomendo ter bom relacionamento com o cliente e                             
que se tenha compromisso e presença  do cliente nas reuniões pertinentes à sua presença 

 

4. Conclusão 

Este artigo teve como principais objetivos mostrar como é feito o gerenciamento                       
de escopo no contexto gerenciamento de projetos de software ágil, quais os principais                         
benefícios ao utilizar essa abordagem e se projetos de software conseguem lidar bem                         
com o escopo ao utilizar essa abordagem. 

Ao todo foram avaliados 6 trabalhos que mostraram que o gerenciamento de                       
escopo em projetos ágeis é menos pesado comparado a os outros modelos, fazendo com                           
que a equipe de desenvolvimento entregue mais valor para o cliente, implementando o                         
que for mais importante para o projeto. Gerenciamento Ágil de Software é uma                         
realidade no mercado e cada vez mais está sendo utilizado esse modelo em projetos de                             
software que possuem requisitos voláteis, imprecisos e pouco definidos. O                   
envolvimento entre pessoas é um ponto chave que auxilia na atividades de escopo que                           
serão executadas ao longo do projeto, como a participação efetiva do cliente para                         
validação garantindo assim uma maior qualidade no projeto. Um possível trabalho                     

 



 

futuro seria um estudo mostrando em quais tipos de projetos ou circunstâncias não se                           
deve utilizar o modelo de gerenciamento  ágil. 

A filosofia ágil como um todo acaba com obstáculos no desenvolvimento de                       
software, porém, vale ressaltar que nem todo projeto se adequa a esse tipo de                           
abordagem, pois antes de tudo, é preciso saber o impacto que esse tipo de abordagem                             
vai impactar nas pessoas, nas organizações e nos projetos. 
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Abstract. With the popularity of cloud computing, it has increased the need to
support multiple tenants on logically independent networks, fostering the advent
of network virtualization. In order to evaluate the performance of network vir-
tualization technologies, this paper uses the OpenStack platform to compare the
performance of virtual networks using the VXLAN and GRE tunneling proto-
cols with Linux Bridge and Open vSwitch. With the experiments, it was possible
to verify that scenarios using Open vSwitch with VXLAN have obtained higher
throughput rates between different compute nodes, while Linux Bridge with VX-
LAN has shown lower latency and jitter rates in most scenarios.

Resumo. Com a popularidade da computação em nuvem, surgiu a necessidade
de ampliar o suporte a múltiplos inquilinos pertencentes a redes logicamente in-
dependentes, fomentando o advento da virtualização de redes. Com o intuito de
avaliar o desempenho das tecnologias de virtualização de redes, este trabalho
utilizou a plataforma OpenStack visando comparar o desempenho de redes vir-
tuais utilizando os protocolos de tunelamento VXLAN e GRE, com Linux Bridge
e Open vSwitch. Com os experimentos, foi possı́vel constatar que cenários utili-
zando Open vSwitch com VXLAN obtiveram maiores taxas de vazão entre com-
pute nodes diferentes. No entanto, Linux Bridge com VXLAN apresentou meno-
res taxas de latência e jitter na maioria dos cenários.

1. Introdução

A virtualização de redes vem sendo considerada uma excelente alternativa para os grandes
centros de dados. Embora não seja um conceito totalmente novo, ainda se tem buscado
aprimorar a sua aplicabilidade. Com a virtualização de redes, tornou-se possı́vel forne-
cer uma plataforma onde múltiplas redes coexistem em uma mesma infraestrutura com
caracterı́sticas distintas (CARAPINHA; JIMÉNEZ, 2009).

Em ambientes de computação em nuvem, a virtualização de redes é essencial para
suportar múltiplos inquilinos pertencentes a redes logicamente independentes. Nesse
cenário, surgiu a necessidade de adequar o uso das LANs virtuais para lidar com as
limitações no número de quadros de dados Ethernet disponı́veis, quando necessária a
sua adoção nos grandes centros de dados. Além disso, em redes de camada 2 (Layer 2) ou
camada de enlace, é comum o uso do protocolo STP (do inglês, Spanning Tree Protocol)
para resolver problemas de loops na rede quando houverem caminhos redundantes. No
entanto, a sua funcionalidade é encarada por muitos como um problema, uma vez que



o STP bloqueia o uso de enlaces para impossibilitar a replicação e o loop de quadros
(MAHALINGAM et al., 2014).

Visando contornar as limitações das arquiteturas de redes de camada 2, surgiu
o conceito de redes de virtualização por sobreposição. Na prática, isso consiste na
sobreposição da camada 2 em uma rede de camada 3. Consequentemente, tornou-se
possı́vel a conectividade entre diferentes máquinas virtuais que podem estar localizadas
em diferentes centros de dados ou em diferentes servidores de um mesmo centro de dados.

Tendo como objetivo melhorar o desempenho das infraestruturas de nuvem, di-
versos estudos abordam como utilizar técnicas de virtualização de redes em diferentes
contextos. Deste modo, no trabalho de Callegati et al. (2014) foi abordado o desempenho
da virtualização de redes em ambientes com múltiplos inquilinos, utilizando uma arqui-
tetura de rede baseado em NFV considerando uma inspeção profunda dos pacotes (DPI,
do inglês Deep Packet Inspection). Já Gebreyohannes (2014), apresentou uma análise de
desempenho em redes OpenStack.

Para este trabalho, foi considerado diferentes fatores para a escolha da solução
de nuvem para a análise de desempenho. Entre as soluções estudadas, foi adotada a
plataforma OpenStack que vem ganhando destaque nos últimos anos devido à sua alta
escalabilidade e flexibilidade (BARROS et al., 2015), além de ser uma solução de código
aberto.

A plataforma OpenStack suporta várias tecnologias para implantação de infraes-
truturas de redes (e.g., VXLAN e GRE), ficando o administrador da nuvem responsável
por escolher a tecnologia mais apropriada para seu ambiente. Nesse contexto, o objetivo
deste trabalho é avaliar o desempenho das tecnologias de virtualização de rede disponı́veis
na plataforma OpenStack. Para tal, o presente estudo implantou uma nuvem privada com
OpenStack e realizou diversos experimentos.

2. Análise de desempenho
Para avaliar as tecnologias de virtualização de redes do OpenStack, uma nuvem privada
foi implantada com o OpenStack Mitaka no Laboratório de Sistemas e Banco de Dados
(LSBD), no Campus do Pici da UFC.

2.1. Planejamento
A instalação da plataforma OpenStack se deu de forma manual, seguindo o tutorial
oficial1, com o objetivo de incorporar todas as funcionalidades fornecidas pelos seus
serviços. Foram utilizadas duas máquinas com sistema operacional Ubuntu 14.04 LTS
de 64 bits e com as seguintes configurações: 32 GB de memória RAM, 100 GB de disco
e 2 processadores com 12 cores cada.

Para a implantação, foram utilizados dois nodes, o host01 com a função de control-
ler, executando o Keystone para fornecer autenticação, autorização, catálogo de serviços
e APIs para acesso às funcionalidades. O Glance para armazenar e recuperar as imagens
de máquinas virtuais. O Neutron e o Nova foram configurados no host01 e host02, onde
parte do Neutron estava no host01 para configurar e acomodar os equipamentos de rede,
outra parte no host02 com alguns agentes de rede. Já o Nova também foi configurado

1〈https://docs.openstack.org/mitaka/install-guide-ubuntu/〉.



no host01 e host02 como compute node para instanciar as VMs. Além disso, o host01
estava executando o Horizon para fornecer uma interface gráfica para todos os serviços.
Uma ilustração da nuvem implantada pode ser vista na Figura 1, mostrando em detalhes
a organização e a disposição de cada serviço.

Figura 1. Nuvem OpenStack implantada

Em cada cenário, foram criadas duas redes virtuais, uma do tipo provider para
acesso à rede externa e uma do tipo self-service como rede privada. Um roteador foi
adicionado para fazer a conexão entre as redes externas e internas e um floating IP foi
atribuı́do a uma instância em cada rede privada criada, para que a rede externa possa se
comunicar com a instância. A quantidade de instâncias variou entre 2, 4 e 8, onde elas
foram alocadas no mesmo compute node e em diferentes compute nodes.

2.2. Experimentos

Três ambientes foram configurados, alternando o mecanismo de acesso e o protocolo de
virtualização de redes utilizados: (i) Open vSwitch com VXLAN, (ii) Open vSwitch com
GRE, (iii) Linux Bridge com VXLAN. De acordo com a documentação do OpenStack,
o agente Linux Bridge não suporta redes com o GRE, e por isso cenários com tais tec-
nologias não foram utilizados. As configurações necessárias para cada implantação está
disponı́vel no repositório do GitHub2.

Para cada ambiente criado, as seguintes métricas foram avaliadas: (i) vazão TCP
e UDP, (ii) latência e jitter, (iii) taxa de perda de pacotes. Tratando-se dos fatores e nı́veis,
consideramos o número de VMs (2, 4 e 8), a disposição ou alocação das VMs (mesmo
compute node e diferentes compute nodes), mecanismo de comunicação (Open vSwitch

2〈https://github.com/rose36/RedesVirtuaisOpenstack〉.



ou Linux Bridge), tecnologia de virtualização (VXLAN ou GRE), tipo do tráfego (TCP
ou UDP) e a quantidade de execuções (30 execuções unidirecionais e bidirecionais).

A criação de cada cenário foi feita de maneira automatizada usando um script
desenvolvido na linguagem Shell Script, que pode ser executado para a criação de redes,
roteadores, adicionar interfaces aos roteadores e para a criação de instâncias. Outro script
foi criado para avaliar o ambiente por meio da ferramenta de geração e medição de tráfego
Uperf. Algumas métricas foram avaliadas através da execução de um ping durante o
andamento do experimento, capturando o valor da latência e o jitter, além da taxa de
perda de pacotes. Foi considerada ainda a vazão após a execução de cada experimento,
coletada diretamente da saı́da do Uperf.

Para executar o script, é preciso passar por parâmetro a quantidade de vezes que
será realizado o experimento, se será unidirecional ou bidirecional, o IP do host remoto,
o protocolo que será utilizado, o tamanho do buffer, a duração de cada transação em
segundos e o tamanho da mensagem. Após testar diferentes valores para os parâmetros a
fim de maximizar a vazão, os seguintes valores foram fixados para todos os experimentos:
(i) 30 repetições, (ii) 10 threads, (iii) 256k o tamanho do buffer, (iv) 30 segundos de
duração, (v) 56k o tamanho da mensagem. Outros parâmetros sofreram variações, tais
como o tipo de execução (unidirecional ou bidirecional), o IP do host remoto e o protocolo
que seria utilizado (TCP ou UDP).

2.3. Resultados
Os resultados coletados demonstraram que cenários utilizando a configuração Open
vSwitch com GRE obtiveram maiores taxas de vazão em experimentos executados no
mesmo compute node. No entanto, o uso de Open vSwitch com VXLAN foi melhor entre
compute nodes diferentes. Dessa forma, tais tecnologias são recomendadas para ambien-
tes que necessitem de maiores taxas de vazão para um bom funcionamento.

Em contrapartida, Linux Bridge com VXLAN apresentou menores taxas de
latência e jitter nos experimentos entre compute nodes diferentes, requisito essencial
quando se trata de cenários que possuem tolerância a atrasos ou variações no atraso. Por
outro lado, atingiu maiores ı́ndices de perda de pacotes em testes realizados no mesmo
compute node, e Open vSwitch com VXLAN entre compute nodes diferentes.

Foram detectados alguns problemas durante os experimentos utilizando UDP en-
tre compute nodes diferentes, foi identificada uma instabilidade na rede a ponto de impedir
a comunicação entre as instâncias, o que inviabilizou a execução dos experimentos. Após
pesquisar na literatura pelo problema ocorrido, constatou-se que o experimento com UDP
estava gerando tráfego como um ataque de negação de serviço, conhecido como UDP
Flood Attack, podendo ser iniciado quando se envia um grande número de pacotes UDP
para portas aleatórias de um determinado host remoto.

Para melhor compreensão dos resultados, uma visão geral também está disponı́vel
no repositório do GitHub, visando demonstrar o desempenho de cada tecnologia para
cada métrica avaliada.

3. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, foi apresentada a importância da virtualização para a computação em
nuvem, com foco nas redes de virtualização por sobreposição. Vale ressaltar que infra-



estruturas de grandes centros de dados são compostas de várias máquinas virtuais e de
muitos usuários, uma vez que o ambiente é multi-inquilino. Diante disso, é comum a
comunicação entre máquinas pertencentes a diferentes servidores, necessitando a adesão
de tecnologias que possibilitem o tráfego dos dados em uma rede pública, dando a ideia
de conexão ponto a ponto.

Com a escolha do OpenStack como solução de nuvem, foi demonstrado que é
possı́vel a implantação de uma infraestrutura completa usando uma tecnologia de código
aberto. Estudos utilizando o OpenStack são cada vez mais frequentes, qualificando ou
aprimorando as funcionalidades fornecidas.

Para alcançar o objetivo deste trabalho, foi implantada uma nuvem privada e de-
senvolvida uma maneira automatizada para a criação de cada cenário e para a realização
de um grande número de experimentos, considerando diferentes métricas, fatores e nı́veis.
Com os experimentos, foi possı́vel comparar o desempenho das técnicas VXLAN e GRE
em diferentes contextos, visando avaliar o uso de redes virtuais no OpenStack.

Uma nova avaliação com um maior número de compute nodes e instâncias é suge-
rida como trabalhos futuros, mensurando o grau de instabilidade da rede para ambientes
multi-inquilinos. Além disso, é importante investigar o problema do tráfego UDP entre
compute nodes diferentes em diversos contextos, buscando mecanismos de detecção e
prevenção.

Os scripts desenvolvidos também podem ser utilizados e estendidos para
realização de novos experimentos com foco na otimização do desempenho, onde novas
configurações podem ser aplicadas ao sistema operacional das máquinas fı́sicas e virtuais,
bem como ao OpenStack.
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Abstract. Totally isolated systems are getting scarce. It is an important factor
to integrate systems with different technologies and is one of the challenges for
the use of microservice architecture. This work proposes a process for creating
microservices for access and generic use of an existing API.

Resumo. Sistemas totalmente isolados estão ficando escassos. É um fator im-
portante integrar sistemas com diferentes tecnologias e é um dos desafios para
o uso de arquitetura de microserviços. Este trabalho propõe um processo para
criação de microserviços para acesso e uso genérico de uma API já existente.

1. Introdução
Os sistemas têm propensão a ficarem complexos ao longo do seu desenvolvimento, seja
quando surgem novas funcionalidades e precisam ser acrescidas ao sistema, ou com a
possibilidade de adicionar novas tecnologias. A dificuldade de integrar diferentes tecno-
logias é também um obstáculo que pode surgir para o desenvolvimento de um sistema.
Um outro seria a necessidade de fazer a comunicação entre uma API (Application Pro-
gramming Interface), com uma linguagem que não é facilmente acessı́vel a partir de uma
outra linguagem. Problemas como estes estão dentro de um escopo que a arquitetura de
microserviços busca solucionar.

Uma API pode ser criada utilizando uma determinada tecnologia que melhor se
aplica para resolução do problema mas quando surge a necessidade de se comunicar com
outras linguagens, padronizar a comunicação é uma opção para que os sistemas se tor-
nem interoperáveis. Uma abordagem seria uma aplicação ter seu conjunto de rotinas e
padrões, estabelecidos e bem documentados, disponibilizados em forma de API para que
outras aplicações possam utilizar suas funcionalidades sem precisar conhecer detalhes de
sua implementação, tecnologias, linguagens utilizadas no desenvolvimento. Dessa forma
permitirá a interoperabilidade entre sistemas.

O problema que este artigo propõe resolver é a dificuldade de uso de uma API
já existente criada em uma tecnologia diferente da que se pretende usar. Uma solução
estudada para resolução do prolema é a publicação e documentação de uma API REST
disponibilizada através de microserviços. Esta API encapsula e provê acesso aos serviços
da API subjacente de forma geral e acessı́vel a partir de qualquer linguagem ou tecno-
logia de desenvolvimento. Os serviços se comunicarão através de chamadas remotas,
implementadas através da API, utilizando uma arquitetura REST e disponibilizando uma
interface pública com serviços baseados no protocolo HTTP ou HTTPS. Sendo o HTTP



um protocolo padrão web ele permite uma melhor integração com várias tecnologias e
linguagens, já que sua comunicação tem contratos claros e bem definidos. Este trabalho
propõe um processo para criação de microserviços para acesso e uso genérico de uma API
já existente. O estudo do processo será validado através de um estudo de caso.

O trabalho está dividido nas seguintes seções: na seção 2 serão estudados os con-
ceitos mais relevantes que embasam este trabalho. Na seção 3 são mostrados os principais
trabalhos relacionados. Na seção 4 é apresentado o processo proposto. Na seção 5 será
apresentado o estudo que visa encapsular a API do framework Graphast1. Na seção 6 será
apresentada a conclusão.

2. Fundamentação Teórica
Nesta seção dissertaremos sobre os principais conceitos para compreensão do processo
proposto neste trabalho.

2.1. Arquitetura Orientada a Serviços - SOA

O foco do estudo aqui proposto é microserviços, mas não há como falar de microserviços
sem contextualizar Arquitetura Orientada a Serviços (em inglês, Service-Oriented Archi-
tecture - SOA), pois microservicos é um estilo muito similar ao que os defensores de SOA
pregam [Fowler and Lewis 2014]. A arquitetura orientada a serviços é uma abordagem
de design em que vários serviços colaboram para fornecer um conjunto final de recursos
[Newman 2015]. Na definição dada por [Sommerville 2011], SOA é uma tecnologia de
implementação para sistemas de aplicações e as funcionalidades implementadas pelo uso
de SOA aparecem para o usuário em forma de serviços.

A arquitetura orientada a serviços neste trabalho será estudada para compreensão
das caracterı́sticas de serviços como baixo acoplamento e alta interoperabilidade.

2.2. Microserviços

Microserviços é um padrão arquitetural de software que implica na distribuição de siste-
mas com um conjunto de serviços, pequenos, granulares e independentes [Wootton 2014].
Segundo [Newman 2015] microserviços são pequenos serviços autônomos que trabalham
em conjunto, onde para definir efetivamente microserviços consideram-se algumas carac-
terı́sticas, como a independência entre serviços, serem autônomos, dentre outros.

[Fowler and Lewis 2014] descreve os princı́pios que representam a arquitetura de
microserviços. Tais como componentização via serviços, organização através de áreas de
negócio, isolamento de falhas, governança descentralizada, automação da infraestrutura.
O objetivo de utilizar da arquitetura de microserviços para este trabalho é implementá-lá
em um processo para minimizar a dificuldade de integrar sistemas.

2.3. API- REST

A sigla REST significa REpresentational State Transfer, é um estilo de arquitetura que
tem como princı́pio central a manipulação de Recursos. A principal caracterı́stica dos
serviços que usam verdadeiramente este estilo é a exploração rica do protocolo HTTP
[Luiz 2012].

1https://github.com/InsightLab/graphast



A utilização de uma API REST neste trabalho é para interligar sistemas essencial-
mente heterogêneos, pois permite realizar a troca de mensagens e informações mantendo
a semântica dos dados entre os dispositivos envolvidos, e ainda garante a segurança, inte-
gridade e consistência nos dados.

Cada microserviço poderá ser implementado com tecnologia diferente, ou ser con-
sumido independente da tecnologia. A comunicação ainda vai acontecer pois o padrão
REST permitirá a troca de mensagens. A arquitetura onde temos um sistema quebrado
em serviços menores, desacoplados, utilizando alguma arquitetura de mensageria é o que
resumidamente forma a arquitetura de microserviços.

3. Trabalhos Relacionados
[Sá 2016] aborda a migração de um sistema monolı́tico para um sistema orientado a
serviços, com o objetivo de definir um processo e ferramentas para que o backend das
aplicações sigam o modelo SOA. Ambos os trabalhos utilizam do padrão de desenvolvi-
mento REST. Se diferenciam quando em [Sá 2016] é criado um processo para seguir o
modelo arquitetural SOA com finalidade de migrar um sistema para a arquitetura SOA.
Neste trabalho o processo será para o modelo arquitetural de microserviços com a finali-
dade de integrar uma API deixando-a acessı́vel para uso a partir de outras tecnologias.

[Rosa 2016] propõe e avalia um método para construção de sistemas baseados
na arquitetura de microserviços. O método fornece um conjunto de passos para a
construção de software utilizando microserviços. Realizando um estudo de caso dese-
volvendo um software para suplementar um tratamento medicinal com aplicação de fo-
toterapia. Assemelha-se com este trabalho em que baseia seu estudo para aplicação de
microserviços para construção de sistemas e na utilização de microserviços. Quando em
ambos os trabalho é padronizado a comunicação utilizando o padrão REST e validam o
uso de microserviços propondo e validando um método.

4. Processo
Para elaboração do processo foi estudado e adaptado o método elaborado por [Rosa 2016]
e o processo feito por [Sá 2016]. Abaixo estão listadas as etapas do processo e sua
descrição:

• Estudo do framework: É necessário conhecer o framework que será encapsulado,
suas particularidades e código fonte.

• Definir funcionalidade que se tornarão microserviços: Identificar as caracterı́sticas
do framework que se tornarão microserviços para encontrar contexto limitado e
garantir o desacoplamento entre os microserviços.

• Implementação dos microserviços: nesta etapa são implementados os
microserviços construindo a API REST.

• Realização de teste: esta etapa é para certificar a troca de mensagem e
comunicação entre API criada e o sistema que será encapsulado, com o objetivo
de garantir o funcionamento da API.

5. Estudo de caso
O estudo de caso foi feito criando uma API REST para o framework Graphast com isso
deixando o mesmo facilmente integrado, aproveitando os benefı́cios que a arquitetura de



Figura 1. Arquiterura de microserviços para acesso ao framework Graphast

microserviços oferece. O Graphast é um framework para processamento de consultas
em redes dependentes de tempo em larga escala (RDT-LE), que provê uma infraestrutura
básica para implementação de algoritmos para criação, armazenamento, indexação em
redes dependentes de tempo [Magalhães et al. 2015].

Desenvolvedores que não conhecem a linguagem por trás do framework po-
derão usá-lo, pois com a API pronta os recursos do framework ficarão disponı́veis como
microserviços, permitindo que o usuário final possa consumi-los sem a necessidade de
conhecer sobre a tecnologia subjacente utilizada. A Figura 1 apresenta como está en-
capsulada a API utilizando arquitetura de microserviços. Consumidores da API poderão
acessar a API com a intefarce disponı́vel, escolhendo os microserviços que se deseja con-
sumir, e assincronamente o microserviços comunicar-se-á com o framework Graphast.

Para exemplificar a Figura 2 mostra uma caracterı́stica que se transformou em
microserviços. Representando o microserviço de listar quais grafos já estão cadastrados.
A mesma ilustra como está o acesso ao microserviços por meio de uma URL (Uniform
Resource Locator). Contém ainda na figura o método HTTP utilizado na requisição,
formato utilizado na comunicação JSON2, que se encontra na resposta da requisição e o
código de resposta da requisição que indica o status. Ainda na figura é utlizado o Postan3

pois é uma ferramenta lúdica para consumir a API.

6. Conclusão

O presente trabalho encontra-se em andamento. Etapas do processo como desenvolvi-
mento dos microserviços e os testes estão ocorrendo, mas já é possı́vel ver que o objetivo
de deixar uma API especı́fica facilmente acessı́vel está sendo atingido.

O estudo apresenta a possibilidade do uso de microserviços tornando acessı́vel a
integração de uma API, como o Graphast, com outros sistemas por meio de API REST
aqui apresentada. É possı́vel afirmar a facilidade do acesso para quem deseja consumir os
microserviços, seja sistema ou usuário. O serviço acessı́vel apenas com a sua URL, que é
a localização do microserviços, que vai estar documentada juntamente com os outros os
microserviços.

2http://www.json.org/
3https://www.getpostman.com/



Figura 2. Exemplo do microserviço de listar grafos.
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microsserviços. Monografia, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza.

Sommerville, I. (2011). Engenharia de Software. Pearson Education, 9 edition.
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Abstract. The development of laboratory practices in IT classes is an impor-
tant way to provide students with a way to gain experience. Nevertheless, the
problem behind these practices is that educational institutions generally do not
have enough money to provide a dedicated structure for these laboratories. In
this way, virtualization becomes an exit to solve this problem, allowing the si-
mulation of several systems on a host. In this context, this article deals with the
proposal of a tool that automates the creation of virtualised study environments
for IT students using containers to be used in the classroom by teachers.

Resumo. O desenvolvimento de práticas de laboratório em disciplinas na ária
de TI é uma forma importante para oferecer os alunos um meio de se obter ex-
periencia. Mas o problema por trás dessas práticas é que as instituições de en-
sino geralmente não possuem verba suficiente para disponibilizar uma estrutura
dedicada para esses laboratórios. Dessa forma, a virtualização torna-se uma
saı́da para se solucionar esse problema, possibilitando a simulação de vários
sistemas sobre um anfitrião. Nesse contexto, esse artigo trata da proposta de
uma ferramenta que automatiza a criação de ambientes de estudo virtualizado
para alunos da ária de TI utilizando containers para ser usado em sala de aula
por professores.

1. Introdução
Nos últimos anos, a virtualização vem ganhando grande espaço na área de Tecnologia da
Informação (TI), sendo muito utilizada em servidores para fazer um melhor aproveita-
mento dos recursos do mesmo. Porém, a virtualização não se limita a isso, pois ela pode
ser útil também para usuários comuns em ambientes de uso doméstico ou para testes em
universidades [Garcia et al. 2016].

Entre as diversas soluções de virtualização existentes, as mais utilizadas são: hi-
pervisores, que funcionam como uma camada que abstrai o hardware das máquinas vir-
tuais, o que resulta em sobrecarga em termos de virtualização de hardware e drivers; e a
virtualização leve ou baseada em container, que oferece um nı́vel diferente de abstração
em termos de virtualização, isolamento e apresentam um melhor desempenho se compa-
rado aos hipervisores [Morabito et al. 2015].

Tendo grande importância para os cursos da área de TI, as atividades de labo-
ratório desempenham um papel importante, pois não só ajudam os alunos a compreender
o que está sendo ensinado, mas também lhes proporciona habilidades de resolução de
problemas e experiência necessárias para lidar com possı́veis situações do mundo real



[Wannous and Nakano 2010]. Nos laboratórios de redes, por exemplo, os alunos podem
acessar um conjunto de dispositivos de rede, com os quais eles pode construir e testar
redes com diferentes estruturas e componentes.

Segundo [Garcia et al. 2016], a implementação de laboratórios práticos para o en-
sino de redes de computadores vem se tornando cada vez mais comum no modelo de
ensino atual. As práticas de laboratório devem simular eventos reais aos aprendizes e per-
mitir que eles vivenciem experiências para o futuro. Entretanto, um grande problema que
está por trás desses laboratórios é a estrutura fı́sica para as aulas práticas, que geralmente
não suprem as necessidades. Pensado nisso, a virtualização surge como uma saı́da para
contornar esse problema.

Para [Carissimi 2008], a virtualização torna-se um meio interessante de treina-
mento de laboratórios e ensino em universidades. O autor ressalta que, em algumas dis-
ciplinas, há necessidade de se ter diversos sistemas operacionais diferentes em execução
ao mesmo tempo e, na maior parte dos casos, é comum haver a necessidade do aluno
ter acesso administrativo. Utilizando um ambiente virtualizado, o participante de uma
disciplina pode executar diversos sistemas virtualizados simultaneamente e fazer todos
os experimentos requisitados sem se preocupar, pois suas ações como administrador não
afetam o sistema nativo, uma vez que estão sendo executados de forma isolada.

Sabendo a ligeira vantagem que containers levam sobre os hipervisores e a neces-
sidade de se utilizar virtualização para a criação de laboratórios virtuais para a prática de
atividades de laboratório, o presente estudo tem por objetivo desenvolver uma solução,
voltada aos professores e alunos da área de TI, para automatizar a criação de laboratórios
virtuais para disciplinas da área, utilizando a tecnologia de virtualização baseada em con-
tainers fornecida pelo Docker.

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2, são
apresentados os trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a proposta. Na Seção 4, é
apresentado o estado atual e próximos passos do trabalho. Na Seção 5 é apresentada a
conclusão.

2. Trabalhos Relacionados

Em [Garcia et al. 2016], os autores procuram estudar a implementação de ambientes vir-
tualizados para a prática de laboratórios em redes de computadores, mostrando como
essas práticas são fundamentais para o desenvolvimento de um bom profissional da área.
Para validar o estudo, foram elaborados dois experimentos que utilizam o VirtualBox1

como ferramenta de virtualização. Os experimentos realizados focaram na provisão de
serviços Web e Proxy.

Semelhante ao trabalho de [Garcia et al. 2016], este trabalho também busca im-
plementar ambientes virtualizados para prática de laboratório, mas em vez de usar
virtualização total, será utilizada a virtualização baseada em containers, obtendo assim
todas as vantagens oferecidas pelos mesmos.

[Xu et al. 2014] apresentam uma plataforma de treinamento de laboratório virtual
chamada V-Lab, onde é possı́vel fornecer ambientes virtualizados, com os hipervisores

1https://www.virtualbox.org/



Xen ou KVM, para experimentos práticos com essas tecnologias. Também é apresentado
nesse trabalho que a plataforma V-Lab pode oferecer uma interface Web interativa para o
gerenciamento dos recursos. Nosso trabalho também visa oferecer uma plataforma para
treinamento com uma interface Web para permitir o gerenciamento dos cenários, mas
utilizando a tecnologia de containers para criar os ambientes virtualizados.

Buscando uma comparação detalhada do desempenho da virtualização base-
ada em hipervisores tradicionais e virtualização baseada em containers, o trabalho de
[Morabito et al. 2015] pode ser usado como inspiração para este trabalho. Nele, é feito
uma avaliação profunda com uma série de aplicações benchmark utilizando como hiper-
visores tradicionais o KVM e OSv, e como containers o LXC e Docker, para medir a
utilização de recursos como de CPU, memória, I/O de disco e desempenho da rede, e
constatou-se que a sobrecarga introduzida pelos containers é quase insignificante.

Baseado nos trabalhos acima relatados, o presente estudo visa a implementação
de uma aplicação Web para o gerenciamento de ambientes virtualizados para facilitar as
práticas de laboratórios, assim como relatado no trabalho de [Xu et al. 2014], mas uti-
lizando containers. O trabalho de [Morabito et al. 2015] auxiliou nas nossas escolhas,
pois eles mostram que a virtualização baseada em containers tem um desempenho supe-
rior a outros tipos de virtualização, além de possibilitarem a criação de várias instancias
na mesma máquina fı́sica, dado o menor tamanho das imagens quando comparado com
hipervisores.

3. Solução Proposta
As práticas de laboratório propostas pelos professores em diferentes disciplinas (e.g., Sis-
temas Operacionais Linux, Programação Scripts e Seguranca da Informação) foram obser-
vadas para a criação da solução proposta. Uma visão geral da arquitetura da ferramenta
pode ser observada na Figura 1. Nela, o usuário professor tem acesso à interface web,
onde pode inserir seus próprios scripts ou criar cenários a partir dos scripts já existentes,
disponibilizando assim, aos usuários alunos, acesso aos cenários criados.

A ferramenta fornece as seguintes funcionalidades aos professores: (1) Gerenciar
os cenários existentes, onde é possı́vel listar os cenários já criados pelos usuários, edi-
tar/remover/iniciar um cenário selecionado. Para iniciar um cenário pode-se (2) Lista os
cenários, selecionar um cenário disponı́vel e adicionar as matriculas dos alunos para ter
acesso ao cenário. E por fim, (3) Criar um cenários, onde é permitido ao professor criar
seu próprio cenário, especificando que imagem e redes utilizar.

3.1. Estado Atual do Trabalho
Atualmente o projeto encontra-se em andamento, com 6 cenários já catalogados com
seus respectivos scripts já implementados e seguindo na implementação da aplicação
web, que já se encontra com o gerenciamento dos cenários concluı́do, faltando apenas
a implementação da criação de novos cenários por meio da interface web.

Os próximos passos a serem executados serão o termino da implementação da
aplicação web, para que, posteriormente, possamos fazer uma avaliação qualitativa da
solução desenvolvida. Para isso, será feito uma simulação de aula com professores e
alunos, em seguida os mesmos irão responder a um questionário sobre o uso da ferramenta
e as práticas realizadas.



Figura 1. Visão Geral da Arquitetura da ferramenta

4. Conclusão

O presente estudo apresenta a importância e as dificuldades existentes na execução de
atividades de laboratório em disciplinas da ária de TI. Dessa forma, esse trabalho tem
por objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta para a criação e execução de ambien-
tes virtualizados utilizando virtualização baseada containers Docker, fazendo uma breve
apresentação das soluções de virtualização existentes e explicando o motivo da solução
escolhida.

Atualmente o projeto encontra-se em desenvolvimento, tendo o listar cenários
existentes e o gerenciamento dos cenários já implementados, e faltando apenas a criação
de novo cenários. Apos implementada, será feita uma simulação de aula com alunos e
professores com o objetivo de fazer uma avaliação qualitativa da aplicação.
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Abstract. This article discusses the importance of LPI(Linux Professional Ins-
titute) certification for a network professional and reports on the activities de-
veloped at the UFC-Quixadá campus, regarding the design of a study group
dedicated to the study of LPI certification as a whole,how the exam is organi-
zed.

Resumo. Este trabalho discute a importância da certificação LPI(Linux Pro-
fessional Institute) para um profissional de redes, e relata as atividades que
estão sendo desenvolvidas no campus UFC- Quixadá, a respeito do projeto de
um grupo de estudos dedicado ao estudo da certificação LPI como um todo,
abordando detalhes de como o exame é organizado.

1. Introdução
O mercado de TI vêm crescendo exponencialmente, tornando-se promissor e competi-
tivo. Ao longo dos anos mais profissionais passaram a atuar nesta área e começar um
novo ciclo, em que a profissionalização e especialização são hoje um pré-requisito fun-
damental para que pessoas conquistem um bom lugar no mercado de trabalho. Com o
intuito de se qualificar para o mercado de uma forma mais rápida, muitas pessoas bus-
cam por certificações, e umas das mais buscadas no mundo é a certificação LPI - (Linux
Professional Institute) [Campos 2007].

LPI é uma organização sem fins lucrativos, sediada no estado americano da Ca-
lifórnia. Suas atividades voltadas desde de 1999 ao sistema linux gerou reconhecimento
internacional por parte das empresas, empregadores e profissionais de TI. Em outubro de
2002, a prova foi aplicada pela primeira vez no Brasil, trazendo muitas oportunidades.
As provas LPI são atualmente aplicadas em todo o mundo com apoio de fabricantes, em-
presários e instrutores e a organização é reconhecida por ser a primeira no mundo a agir
em prol do uso profissional do sistema linux [Campos 2007].

A certificação se tornou algo de extrema importância e indispensável para um bom
profissional. De forma a complementar o estudo e criar profissionais especialistas para
áreas especı́ficas, além disso a certificação é uma forma de mostrar que um profissional
realmente conhece o sistema, tornando-se um diferencial no mercado de trabalho.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na Seção 2, é apresentada a
forma como o exame é organizado e suas caracterı́sticas. Na Seção 3, são relatadas as
atividades que foram desenvolvidas durante a bolsa e por fim, conclusão e as próximas
atividades são discutidas na Seção 4.



2. Certificação LPI
A certificação LPI é composta por 3 nı́veis:

• LPIC-1: É a primeira certificação do programa de certificação Linux multinı́vel
do LPI. Esse nı́vel é composto por duas provas, e exige que o candidato tenha
capacidade para executar tarefas em linha de comando, instalar e configurar um
computador linux e configuração básica de rede. Para esse exame não há pré
requisitos e suas provas estão disponı́veis no idioma: Inglês, Alemão, Italiano,
Português (Brasil), espanhol (Modern), chinês(simplificado), chinês (tradicional)
e japonês [Siqueira 2015].

• LPIC-2: É a segunda certificação do programa de certificação Linux multinı́vel
do LPI, esse nı́vel é composto por duas provas, e exige que o candidato tenha
conhecimento para administrar pequenas redes mistas de médio porte. Para esse
nı́vel é necessário que o candidato tenha uma certificação Linux nı́vel 1 ativa e
suas provas estão disponı́veis no seguinte idiomas: Inglês, Alemão, Português
(Brasil), japonês [Helberg and Jansen 2017] [Siqueira 2015].

• LPIC-3: É a terceira e última certificação do programa de certificação Linux.
Esse nı́vel é composto por 3 provas, sendo cada prova uma especialidade dife-
rente. Primeira prova, LPIC-3 300, abrange a administração de sistemas Linux
em toda a empresa em um ambiente misto. A segunda, LPIC-3 302, abrange a
administração de sistemas Linux em toda a empresa, com ênfase na segurança.
E a terceira e última, LPIC-3 303, abrange a administração de sistemas Linux em
toda a empresa, com ênfase na virtualização e alta disponibilidade. Para esse nı́vel
é necessário candidato tenha uma certificação Linux nı́vel 2 ativa e suas provas
estão disponı́veis no seguinte idiomas: Inglês e Japonês [Siqueira 2015].

Cada prova é composta por 60 questões com pontuação de 200 a 800 e Para con-
seguir êxito nos exames o candidato deve obter uma pontuação maior que 500 em cada
prova [Siqueira 2015].

3. Atividades Desenvolvidas
Durante o ano de 2017, bolsistas de Iniciação Acadêmica e Iniciação à Docência da UFC
fizeram um estudo minucioso do funcionamento da certificação, buscando entender as
caracterı́sticas da prova, procurando atrelar o que era estudado em sala de aula, nos tópicos
da mesma e também como a prova é balanceada em relação ao nı́vel de dificuldades de
cada questão. Uma atividade que merece destaque é a seleção de questões de nı́veis
distintos, com o intuito de elaborar um material que possa auxiliar os alunos do curso
de redes de computadores do campus UFC-Quixadá em seus estudos, e também possa
aproximá-los do mundo das certificações mais promissoras no mercado de trabalho.

As questões foram catalogadas de acordo com os tópicos apresentados na prova
de certificação. Em seguida, elas foram cadastradas no Moodle, somando cerca de 298
questões no Projeto LPI (2017). Esse material é o pontapé inicial do projeto, pois é com
ele que o grupo de estudo deve iniciar os trabalhos, ao resolver questões. A metodologia
que será aplicada no grupo de estudos é da aprendizagem cooperativa, onde todos irão se
ajudar no processo de estudo das questões e no compartilhamento de conhecimentos.

Na célula de estudo também serão discutidos outros tipos de materiais de ensino
para certificação, como livros, apostilas e sites onde estão disponı́veis simulados online,



dentre outros. Em um primeiro momento, o grupo de estudos será voltado apenas para o
curso de redes de computadores, como um estudo de caso inicial. Espera-se expandir a
célula num futuro próximo.

4. Conclusão e Próximas Atividades
Com este projeto foi possı́vel conhecer a fundo de como funciona a certificação LPI, e as
oportunidades que mercado de trabalho oferece para quem possui a mesma. Além disso,
trouxe a possibilidade de expandir nossos conhecimentos, e difundir a certificação LPI no
campus UFC-Quixadá com a concretização da célula e a realização da primeira fase do
exame.
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Abstract.. In this work the participatory design approach and the prototyping 

technique are used as requirements elicitation techniques of a software with a 

more specialized domain, because it is a system that will be used by 

psychologists and/or teachers to assist in the teaching of feelings for children 

with special needs. 

Resumo.  Neste trabalho a abordagem do design participativo e a técnica de 

prototipação são utilizadas como técnicas de elicitação de requisitos de um 

software com um domínio mais especializado, pois trata-se de um sistema que 

será utilizado por psicólogos e/ou professores para auxiliar no ensino dos 

sentimentos para crianças com necessidades especiais. 

 

1. Introdução 

A elicitação de requisitos é considerada uma das fases mais complexas da Engenharia de 

Software [Rosemberg 2008]. Nessa atividade, os engenheiros de software trabalham com 

clientes e usuários finais dos sistemas para obter informações sobre o domínio da 

aplicação [Sommervile 2011]. E isso não é uma tarefa trivial, pois existe uma grande 

dificuldade em se obter uma visão real de como o sistema deve ser para que se consiga 

satisfazer as necessidades do cliente. 

 Sommerville (2011) destaca que a elicitação de requisitos é um processo difícil 

por várias razões, dentre as quais podemos destacar: (1) Os stakeholders costumam não 

saber o que realmente querem, o que pode acarretar em uma má comunicação entre os 

clientes e os analistas de requisitos; (2) Os stakeholders expressam os requisitos com os 

termos que eles conhecem e que fazem parte do meio em que vivem, o que pode causar 

uma dualidade no entendimento por parte dos engenheiros de requisitos, devido à falta de 

experiência e conhecimento no domínio do cliente; (3) Diferentes stakeholders possuem 

diferentes requisitos e podem expressar essas diferenças de diversas maneiras; (4) Os 

requisitos podem ser influenciados por fatores políticos internos, por exemplo, os 

gerentes podem exigir requisitos específicos que lhe garantirão mais influência na 

organização. 

Diante desses fatores, algumas técnicas foram desenvolvidas com o intuito de 

amenizar esses problemas que ocorrem durante o processo de elicitação de requisitos 

[Rosemberg 2008]. Como exemplo dessas técnicas, temos entrevistas, cenários, 

questionários, brainstorming, workshops, grupo focal e prototipação. 



  

A fim de averiguar a utilidade do design participativo e da prototipação na 

engenharia de software, este trabalho propõe uma investigação de como essas técnicas 

impactam no processo de elicitação e validação de requisitos. 

No caso desse trabalho, essas técnicas foram exploradas no processo de 

desenvolvimento de um sistema que tem um domínio de aplicação específico, pois trata-

se de um aplicativo que será usado por psicólogos e/ou professores para ajudar no ensino 

dos sentimentos para crianças com necessidades especiais. Tendo como base os 

resultados do trabalho de Rosemberg (2008), foi decidido que seriam utilizadas essas duas 

técnicas, pois o domínio dessa aplicação precisa de um grande entendimento sobre o 

problema, e um maior envolvimento dos stakeholders no processo de desenvolvimento 

pode trazer grandes benefícios, tanto para o cliente quanto para os desenvolvedores.  

2. Fundamentação Teórica 

Nesta seção serão descritos os principais conceitos que fundamentam o desenvolvimento 

deste trabalho. Falaremos sobre a elicitação de requisitos dentro da engenharia de 

software, em seguida estaremos explicando a abordagem do design participativo e por 

fim descreveremos a técnica de prototipação para coleta de dados. 

2.1 Elicitação de Requisitos 

Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços 

que oferece e as restrições a seu funcionamento [Sommervile 2011]. Os principais 

objetivos da engenharia de requisitos são: entender as necessidades do cliente, os 

problemas a serem resolvidos antes do desenvolvimento do software, a delimitação das 

fronteiras do sistema e as restrições existentes [Sousa 2014]. 

A elicitação de requisitos corresponde à fase inicial do processo da engenharia de 

requisitos. E segundo Wiegers (2003), a elicitação de requisitos é possivelmente o aspecto 

mais desafiador, propenso a erros e de intensa comunicação nas atividades do 

desenvolvimento de software.  

Nesse contexto, o nosso desafio foi compreender melhor quais as reais 

necessidades dos usuários finais do sistema a ser desenvolvido, para que houvesse uma 

satisfação por parte do cliente, e que o produto a ser entregue seja considerado de 

qualidade. 

2.2 Design Participativo 

O design participativo pode ser considerado como uma prática ou metodologia de 

desenvolvimento de sistemas de informação que visa coletar, analisar e projetar um 

sistema juntamente com a participação de usuários, funcionários, clientes, 

desenvolvedores e demais interessados [Camargo and Fanzini 2014]. O design 

participativo tem como objetivo promover uma maior participação dos stakeholders no 

processo de desenvolvimento de software. 

Nessa abordagem, os stakeholders são inseridos na equipe de desenvolvimento, o 

que pode acarretar em um grande benefício para o projeto, pois, conforme mencionado 

anteriormente, o que geralmente ocorre na engenharia de software é que os requisitos são 

mal compreendidos pela equipe de desenvolvimento devido à inexperiência com o 

domínio da aplicação, causando mais gastos, perda de tempo e até mesmo insatisfação 

dos usuários com o produto final.  



  

Com os stakeholders inseridos no processo de criação, é bem mais provável que 

o produto final seja aprovado pelos seus usuários, pois quem participou do 

desenvolvimento compreendia bem qual a necessidade e objetivo do produto.  

 Essa colaboração é um grande desafio, visto que o fato de envolver usuários em 

decisões de design é algo bastante complexo [Rogers 2007], pois pode gerar muito 

desentendimento, já que muitas vezes o que o cliente quer nem sempre é possível de ser 

implantado. Para que isso ocorra de forma efetiva, é importante o uso de técnicas que 

garantam uma melhor comunicação entre os participantes, fazendo com que seus 

conhecimentos e experiências sejam realmente aproveitados [Rosemberg 2008]. 

2.3 Prototipação 

De acordo com Brown (1996), a prototipação aplicada à Engenharia de Software 

surgiu a fim de apoiar o projeto rápido de funcionalidades de sistemas computacionais, 

como forma de esclarecer e/ou ilustrar os requisitos de software. O termo protótipo em si 

está relacionado a um modelo em pequena escala que representa um determinado produto 

maior, como por exemplo, um prédio, uma casa, um loteamento ou até mesmo um sistema 

de software. 

Rogers et al. (2005) afirmam que um protótipo:  

[...] pode ser qualquer coisa, desde um storyboard de papel a uma parte 

complexa de um software e de uma maquete de cartolina a um pedaço 

de metal moldado e prensado. Ele possibilita que os stakeholders 

interajam com um produto imaginado visando a adquirir alguma 

experiência de como utilizá-lo em ambiente real e a explorar os usos 

para ele imaginados. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2005, p. 261) 

  Neste trabalho, foi utilizada a prototipação em papel na fase de coleta e 

detalhamento dos requisitos, pois ela se adequava às nossas necessidades pela 

simplicidade e facilidade de ser manipulado por qualquer tipo de pessoa. Também 

utilizamos protótipos funcionais na fase final desse projeto, para efetuar a validação dos 

requisitos coletados.  

3. Metodologia 

A seguir, como mostrado na figura 3, serão apresentados os passos da metodologia deste 

trabalho, que foram definidos para a obtenção dos objetivos. 

3.1 Elicitação dos requisitos 

 Inicialmente foi realizado um grupo focal em que participaram 3 psicólogos, teve 

duração média de uma hora e tinha como objetivo especificar os requisitos e dar uma 

visão geral do domínio do sistema. 

3.2 Desenvolvimento do design do sistema 

Após a elicitação, os requisitos do sistema foram detalhados através de 

prototipação em papel utilizando a abordagem do design participativo. Nessa etapa 

ocorreu um workshop, onde os stakeholders foram instruídos a transformarem suas idéias 

em artefatos visuais, utilizando papel e lápis de cor.  

O Workshop teve duração média de 2 horas e os participantes foram os mesmos 

que participaram da especificação dos requisitos. 



  

3.3 Desenvolvimento de um protótipo de média fidelidade do sistema 

Com o intuito de validar os requisitos junto aos stakeholders, foi desenvolvido um 

protótipo de média fidelidade do sistema final, utilizando as tecnologias: HTML5, CSS3 

e uma ferramenta chamada Website 2 APK Builder Pro que serviu para transformar as 

páginas em html em um arquivo .apk para ser instalado em um smartphone Android. 

3.4 Validação dos requisitos 

Nessa etapa de validar os requisitos, utilizamos o protótipo de média fidelidade 

desenvolvido na etapa anterior para verificar junto aos stakeholders, se o que foi feito 

estava de acordo com o planejado e especificado durante todo o processo de elicitação de 

requisitos. Foi feita uma observação do uso do protótipo e em seguida uma entrevista 

rápida com o usuário, com o objetivo de verificar se o que foi planejado realmente foi 

compreendido. 

4. Resultados 

Analisando os resultados obtidos durante todo o processo de coleta de requisitos, 

podemos citar alguns benefícios que o design participativo junto da prototipação em papel 

trouxeram para esse caso, dentre eles: 

 Maior entendimento do domínio: Desenvolver protótipos do sistema junto aos 

stakeholders trouxe muito conhecimento acerca do domínio, pois ao observar os 

psicólogos conversando entre si, algumas dúvidas que existiam foram sanadas 

imediatamente. 

 Validação de ideias: Com artefatos visuais criados, era fácil para os stakeholders 

assegurarem se era aquilo mesmo que eles queriam, validando ou não os 

requisitos. 

 Reflexão sobre possíveis problemas: Alguns detalhes que poderiam trazer 

incômodo aos usuários foram percebidos através dos protótipos, evitando assim 

um possível re-trabalho por parte da equipe de design e desenvolvimento. 

 Facilidade do cliente expressar suas necessidades: É comum ouvir que elicitar 

requisitos não é uma tarefa trivial, devido a grande dificuldade que o cliente tem 

em falar o que precisa, porém, através da prototipação ele consegue de forma mais 

fácil ilustrar para a equipe de desenvolvimento o que ele pensa e necessita. 

 Resultados garantidos no inicio do projeto: Os stakeholders tiveram acesso a 

representações visuais do que seria o sistema, isso afeta muito nas expectativas do 

cliente, fazendo-o acreditar mais na equipe. 

5. Considerações Finais 

Através da realização deste trabalho pudemos perceber alguns benefícios ao se utilizar  

prototipação em papel e design participativo como técnicas para coleta de requisitos de 

um sistema com domínio especializado, pois essas duas abordagens ajudaram muito na 

compreenção do domínio por parte do analista de requisitos, de forma rápida e até mesmo 

prática.  

 É dificil afirmar que a combinação dessas duas abordagens garantam sucesso total 

na elicitação de requitos para qualquer sistema que tenha um dominio mais especializado, 



  

porém, acreditamos que utilizando-as é possivel ter uma maior imersão nas necessidades 

dos stakeholders e com isso um maior entendimento das mesmas. 

 Vale também ressaltar como o uso dessas abordagens proporcionou uma maior 

interação entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, ajudando assim na 

produção de um sistema com mais qualidade e que atendesse as reais necessidades em 

questão. 
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Abstract. In project management, tools and techniques are increasingly                 
gaining ground, offering a wide variety in today's marketplace. Therefore, this                     
article describes a proposal to identify the tools and techniques used in                       
software development companies in the state of Ceará, to provide a survey of                         
how companies are managing their projects at the state level. 

Resumo. Na gerência de projetos, as ferramentas e técnicas estão cada vez                       
mais ganhando espaço, oferecendo uma ampla variedade no mercado atual.                   
Diante disso, este artigo descreve uma proposta para identificar as                   
ferramentas e técnicas utilizadas nas empresas de desenvolvimento de                 
software do estado do Ceará, para assim, fornecer um levantamento de como                       
as empresas estão gerenciando seus projetos à nível estadual.  

1. Introdução 
A gerência de projetos é a primeira camada do processo de engenharia de                         

software, abrangendo todo o processo de desenvolvimento, do começo ao fim                     
(PRESSMAN, 2011). O fracasso de muitos grandes projetos de software , na década de                         
60 e no início da década de 70, foi a primeira indicação das dificuldades de                             
gerenciamento de software, onde a falha residia na abordagem de gerenciamento                     
utilizada, que eram ineficazes para o desenvolvimento de software (SOMMERVILLE,                   
2011). Por isso, ao longo dos anos as técnicas de gerenciamento de projetos de software                             
foram se aperfeiçoando e se fortalecendo em razão da necessidade de garantir a                         
qualidade e o sucesso dos projetos de software (CAMARGO, 2012). 

Quando devidamente aplicadas, as práticas de gerenciamento de projetos                 
permitem melhorar a eficiência e a produtividade do projeto (KERZNER, 2016). Diante                       
disso, guias, padrões e modelos foram criados a fim de auxiliar na aplicação das                           
melhores práticas de gerenciamento de projetos. No Brasil, a maior referência utilizada                       
para práticas de gerenciamento de projetos é o Project Management Institute (PMI)                       
(XAVIER, 2014), que é responsável pelo desenvolvimento do guia PMBoK. O PMBoK                       
é composto por 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, custo, tempo, qualidade,                       
risco, recursos humanos, comunicação, gerenciamento de aquisições e gerenciamento                 
das partes interessadas do projeto. 

O gerenciamento do escopo identifica as funções primárias que o software                     
deve realizar e tenta delimitar essas funções de uma forma quantitativa, logo, quando os                           
objetivos e o escopo do projeto forem compreendidos, soluções alternativas serão                     

 



consideradas (PRESSMAN, 2011). Perante à isso, conclui-se que para conduzir um                     
projeto de software bem sucedido, deve-se compreender o escopo do trabalho a ser feito                           
(PRESSMAN, 2011). 

O gerenciamento do tempo visa incluir os processos necessários para o término                       
pontual do projeto (PMBoK, 2017). O não cumprimento do prazo determinado de uma                         
função pode retardar ainda mais o desenvolvimento de outras funções (PRESSMAN,                     
2011), o que indica que o gerenciamento eficaz do tempo do projeto impacta no                           
resultado final das atividades presentes ao longo do projeto. 

A gerência de custos é uma atividade que se ocupa em estimar os recursos                           
requeridos para realizar o projeto (SOMMERVILE, 2011) e preocupa-se principalmente                   
com o custo dos recursos necessários para completar as atividades do projeto (PMBoK,                         
2017). O gerenciamento dos custos é outro fator a ser analisado neste trabalho. 

Os gerentes de projetos passam boa parte do tempo se comunicando com os                         
membros da equipe e outras partes interessadas no projeto, sejam internos ou externos à                           
organização (PMBoK, 2017), o que enfatiza a importância de um gerenciamento                     
específico para a comunicação durante o projeto. 

Este trabalho tem como objetivo identificar as principais ferramentas, técnicas                   
e artefatos, baseando-se nas áreas de conhecimento do PMBoK selecionadas: Escopo,                     
Tempo, Custo e Comunicação, gerados durante o gerenciamento de projetos nas                     
empresas de desenvolvimento de software do estado do Ceará. Este estudo é destinado                         
aos gerentes de projetos e ao público que possui interesse na área de gerência de                             
projetos. 

2. Fundamentação Teórica 

Essa seção aborda os principais conceitos presentes neste trabalho. Os                     
conceitos apresentados foram a gerência de projetos de software e o guia                       
PMBoK. 

2.1 Gerência de Projetos 
Projeto é um esforço temporário que contém um início e término definidos,                       

focando na criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMBoK, 2017). A                         
gerência de projetos de software começa antes do trabalho técnico, prossegue à medida                         
que o software se desenvolve do modelo conceitual para a realidade e encerra somente                           
quando o software se torna obsoleto e é aposentado (PRESSMAN, 2011). Diante disso,                         
a gerência de projetos procura garantir que o projeto cumpra as restrições exigidas e                           
entregue um produto que contribua para as metas da empresa (SOMMERVILLE,  2011). 

Segundo o PMBoK (2017), a aplicação de conhecimento, habilidades,                 
ferramentas e técnicas na execução de um projeto com a finalidade de atingir seus                           
objetivos é chamada de gerência de projetos. 

A aplicação dos processos de gerenciamento de projetos consiste no                   
gerenciamento de projetos propriamente dito, onde esses processos são organizados em                     
cinco grupos, que são: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e                     
encerramento.  

2.2 Guia PMBoK 
O Guia PMBoK fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos                   

 



individuais e define os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos,                     
descrevendo o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e o ciclo de vida do projeto                               
(PMBoK, 2017). 

O PMBoK é um guia amplamente utilizado por gerentes de projetos, contendo                       
um conjunto de processos, áreas de conhecimentos, ferramentas e técnicas à serem                       
aplicadas pelos gerentes de projetos (PMBoK, 2017). Esse guia foi criado pelo Project                         
Management Institute (PMI) e está na sua sexta edição, lançada em 2017. 

O PMBoK identifica os 47 processos de gerência de projetos, organizando-os                     
nesses cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e                   
encerramento. Gerenciamento do escopo, tempo, custos e comunicações foram as áreas                     
escolhidas para servirem como base dos critérios de análise neste projeto. 

3. Metodologia 

3.1. Definição das áreas de conhecimento do PMBoK a serem utilizadas 
Os softwares entregues com atraso em relação ao tempo estimado acabam com                       

o custo maior e com falhas no cumprimento de seus requisitos definidos no escopo                           
(SOMMERVILE, 2011), além disso, os gerentes de projetos passam a maior parte do                         
tempo se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas no                         
projeto (PMBoK, 2017) demonstrando a importância do gerenciamento de escopo,                   
custo, tempo e comunicação nos projetos, o que consequentemente possibilitou a                     
escolha dessas áreas de conhecimento do PMBoK como base para o estudo. 

Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando com                         
os membros da equipe e outras partes interessadas no projeto 

A Tabela 1 apresenta os critérios utilizados, classificados pelos processos do                     
PMBoK abordados. Cada critério será investigado por meio de  um questionário. 
Tabela 1: Áreas de conhecimento do PMBoK e suas respectivas atividades 
  ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMBoK 

A
T
I
V
I
D
A
D
E
S 

Custo  Tempo  Escopo  Comunicação 

Planejar o gerenciamento dos       
custos 

Planejar o   
gerenciamento do   
cronograma 

Planejar o   
gerenciamento do   
escopo 

Planejar o   
gerenciamento das   
comunicações 

Estimar os custos  Definir as atividades  Coletar os requisitos  Gerenciar as   
comunicações  

Determinar o orçamento  Sequenciar as atividades  Definir o escopo  Controlar as   
comunicações  

Controlar os custos  Estimar os recursos das       
atividades 

Criar EAP   

  Estimar as durações das       
atividades 

Validar o escopo   

  Desenvolver o   
cronograma 

Controlar o escopo   

  Controlar o cronograma     

Fonte: Adaptado de PMBoK (2017) 

 



3.2. Elaboração do questionário 
Foi formulado um questionário que abordou questões referentes às áreas de                     

conhecimento selecionadas. Esse questionário será destinado aos gerentes de projetos                   
das empresas de desenvolvimento de software do estado do Ceará. 

Primeiramente, foi formulado o questionário inicial, que passou por um                   
pré-teste com gerentes de projetos de uma organização da cidade de Quixadá para                         
refinar suas questões. 

A primeira seção do questionário visa identificar algumas características do                   
perfil da empresa participante. A segunda seção do questionário visa identificar algumas                       
características do perfil do gerente de projetos da empresa participante 

As demais seções visam identificar os aspectos presentes nas quatro áreas de                       
atuação do PMBoK selecionadas: escopo, tempo, custo e comunicação, abordando suas                     
ferramentas, técnicas e artefatos gerados. 

3.3. Aplicação do pré-teste do questionário 
Nessa fase, foi aplicado o questionário elaborado na fase anterior, com o intuito                         

de validar as questões, verificando a consistência e relevância das questões, além das                         
falhas na elaboração, a fim de refinar e qualificar o questionário final. O pré-teste será                             
executado com dois colaboradores. Após a execução do pré-teste, o questionário foi                       
ajustado para a conclusão de sua versão final e será enviado às empresas de                           
desenvolvimento de software do estado do Ceará.  

3.4. Envio do questionário 
Nesta fase, o questionário será enviado para as empresas de desenvolvimento                     

de software do estado do Ceará, a fim de obter informações referentes às práticas de                             
gerenciamento de projetos de cada empresa participante para a realização da análise. O                         
questionário abordará os conteúdos baseadas nas ferramentas e técnicas e artefatos                     
gerados durante o gerenciamento das áreas de conhecimento definidas anteriormente.                   
Esse questionário será aplicado aos gerentes de projetos das empresas participantes. 

3.5. Análise dos dados obtidos 
Nessa fase, serão analisados os dados que foram obtidos através do questionário.                       

A partir disso, serão identificadas as características da gerência de projetos das                       
empresas participantes perante ao escopo, tempo, custo e comunicação. O objetivo                     
dessa análise é informar as principais ferramentas e técnicas utilizadas e os principais                         
artefatos gerados durante o gerenciamento do escopo, tempo, custo e comunicações das                       
empresas de desenvolvimento de software do estado do Ceará, com base nas empresas                         
que responderam o questionário. Dessa forma, o trabalho pode servir de consulta para                         
empresas de desenvolvimento de software e pesquisadores da área identificarem quais                     
as técnicas e ferramentas estão em alta no mercado cearense. 

4. Resultados Preliminares 
Os resultados preliminares deste trabalho foram o questionário e o resultado                     1

do pré-teste do questionário. Após o pré-teste, algumas perguntas foram atualizadas e                       
outras inseridas, como: na questão sobre o grau de formação do gerente foi sugerido a                             

1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHf0ITaYFhlFNP0aNivvntJNtw9InMGcFiG6BmldDftPDMiw/formResponse 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHf0ITaYFhlFNP0aNivvntJNtw9InMGcFiG6BmldDftPDMiw/formResponse


inclusão do curso de Ciência da Computação; na questão que fala sobre as ferramentas                           
de acompanhamento de atividades foi sugerido a adição as ferramentas OpenProject,                     
Redmine e Zube; foi sugerido a organização do questionário em seções, dividindo-o nas                         
seções Perfil do gerente, Perfil da empresa, Características do gerenciamento do escopo,                       
Características do gerenciamento do tempo, Características do gerenciamento dos custos                   
e Características do gerenciamento das comunicações; Foi sugerido um padrão de                     
questões para cada uma das quatro áreas de conhecimento abordadas, em que esse                         
padrão consiste em uma questão sobre artefatos gerados, uma questão sobre práticas e                         
técnicas utilizadas e uma questão sobre o resultado do gerenciamento a partir da                         
utilização das ferramentas, práticas utilizadas e artefatos gerados.  

5. Considerações Finais 

Através da realização deste trabalho, foi possível identificar questões que                   
abordam artefatos, ferramentas e técnicas que possivelmente são utilizadas no                   
gerenciamento de projetos das empresas de desenvolvimento de software do Ceará,                     
identificando quais são mais utilizadas e quais estão servindo como referência no                       
mercado atualmente. 

A partir dessa pesquisa, será possível traçar um padrão de gerenciamento nas                       
empresas de software do Ceará, podendo até servir como inspiração para novas                       
empresas utilizarem essas práticas que possivelmente estão em alta no mercado a nível                         
estadual. 
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Abstract. This paper describes the process of managing the Kika’s Adventure
project. A game being developed by students of the Federal University of Ceará
with the intention of putting into practice theoretical knowledge acquired in
the courses of Software Engineering and Digital Design. The text describes
the process used by the team, the management of scope and resources, time
management and activities, as well as highlighting team constraints and risks
identified for the project.

Resumo. Este artigo descreve o processo de gerenciamento do projeto Kika’s
Adventure. Um jogo sendo desenvolvidos por alunos da Universidade Federal
do Ceará com o intuito de colocar em prática conhecimentos teóricos adqui-
ridos nos cursos de Engenharia de Software e Design Digital. Ao decorrer do
texto é descrito o processo usado pela equipe, o gerenciamento de escopo e
recursos, gerenciamento de tempo e atividades além de destacar restrições da
equipe e riscos identificados para o projeto.

1. Introdução
Segundo [Heldman 2005] gerenciamento de projetos é “um método de atender aos re-
quisitos do projeto para a satisfação do cliente por meio de planejamento, execução,
monitoração e controle dos resultados do projeto.” Ele afirma também que “projetos
destinam-se a dar origem a um serviço ou produto único, que não foi produzido antes.
Tem prazo limitado e sua natureza é temporária. Isso quer dizer que os projetos têm
inı́cio e fim definidos.”.

Assim, o projeto de software com propósito de entretenimento, como um jogo,
não é diferente. E o presente artigo tem como objetivo descrever o processo de gerencia-
mento de projeto do jogo Kika’s Adventure, um jogo 2D em plataforma com elementos de
aventura e puzzles sendo desenvolvido por estudantes da Universidade Federal do Ceará
(UFC) em Quixadá.

2. Trabalhos Relacionados
Em [Silva et al. 2015], onde são investigados as principais práticas de engenharia de soft-
ware que estão sendo utilizados por profissionais em empresas de desenvolvimento de
jogos do estado do Ceará. Seu objetivo é identificar principais metodologias, técnicas e
práticas de desenvolvimento de jogos apresentadas na literatura e estabelecer um cenário
com base nos dados coletados. Em [Santos et al. 2012] é descrito uma metodologia de
desenvolvimento de jogos que se adapta a necessidades de projeto visando garantir a qua-
lidade de produto final.



3. Ciclo de Produção do Jogo
As seções sequentes são destinadas a explicar um pouco do processo abordado no livro
[Chandler 2009] e das adaptações aplicadas ao referente processo usado no projeto do
jogo.

Figura 1. Ciclo geral do projeto

3.1. Fases

O livro Manual de Produção de Jogos Digitais[Chandler 2009] define o ciclo de produção
de jogos com as fases de pré-produção, produção, testes e pós-produção. Esse ciclo se
repete em iterações. Cada fase do ciclo é composta de atividades que geram artefatos e
contribuem no desenvolvimento do jogo. O projeto do jogo Kika’s Adventure segue um
processo baseado no processo do livro com adaptações.

Da pré-produção temos atividades de definição de conceito, requisitos do jogo e
planejamento do jogo. Na fase de produção atividades como, implementação do plano
e rastreamento do progresso são realizadas. A área de testes ainda é um problema, não
foi possı́vel implementar um processo de testes eficaz. Na fase de pós-produção temos a
atividade de aprenda com a experiência onde são verificados erros e acertos e possı́veis
melhorias.

O projeto se desenrola durante as fases do ciclo de iteração no perı́odo de duas
semanas onde o primeiro passo é o planejamento, depois execução e por fim finalização.
As atividades citadas acima são executadas dentro desse tempo com o apoio de reuniões
e muita comunicação entre os membros do time.

3.2. Adaptações

Exemplos de atividades que não são abordadas no processo do jogo são, os checklists de
acompanhamento de fases devido ao gerenciamento de atividades ser feito na ferramenta
Trello1. A atividade de Análise Competitiva também não foi necessária pois não é um

1https://trello.com/



ponto considerado crı́tico ao projeto. O plano de comunicação foi firmado, porém não está
especificado em nenhum artefato. Também foi desconsiderado a criação de cronograma
de projeto já que não há na equipe pessoal qualificado e com conhecimento suficiente para
realizar tal tarefa.

3.3. Reuniões

As reuniões semanais acontecem às quintas e nela é relatado o que está sendo desenvol-
vido por cada um, o que deu certo, o que deu errado e possı́veis sugestões de melhoria.
Quando surge algum problema crı́tico durante a iteração essa reunião semanal é usada
para tomar decisões. As reuniões quinzenais são as mais importantes porque marcam o
fim de uma iteração e o planejamento e inı́cio de outra. É verificado o que deve ser feito
e tudo é arquivado em documentos e ferramentas para auxiliar o acompanhamento. Cada
reunião têm seus pontos principais e participantes relacionados em documentos de re-
sumo disponı́veis através de links na ferramenta Trello[Equipe Kika’s Adventure 2017b]
da equipe.

4. Gerenciamento do Projeto
O gerenciamento do projeto é simplificado dado o tamanho do escopo e
as restrições de tempo e conhecimento de projeto da equipe. É usado o
Trello[Equipe Kika’s Adventure 2017b] para organizar e acompanhar atividades e os res-
pectivos responsáveis. A questão da comunicação ainda é um problema que a equipe vem
enfrentando e ao longo do projeto estamos estudando e experimentando novas formas para
sanar esse problema. Nas subseções seguintes são descritas algumas áreas especı́ficas do
gerenciamento de projetos.

4.1. Restrições da Equipe

A principal restrição da equipe é relacionada a experiência em desenvolvimento
de jogos e disponibilidade de tempo para se dedicar ao projeto. No Link
[Equipe Kika’s Adventure 2017a] está disponı́vel a tabela de disponibilidade de tempo
feita semestralmente para que sejam tomadas decisões em relação ao tempo disponı́vel
de cada membro para se dedicar ao projeto. A partir dessa tabela são decididas as datas
e horários das reuniões, e a possı́vel quantidade de atividades que cada um pode ficar
responsável.

4.2. Gerenciamento do Escopo e Recursos

A concepção dos recursos inicial foi feita usando como base técnicas de elicitação de
requisitos descritas no livro [Pohl 2010] combinadas às sugestões apresentadas no li-
vro [Chandler 2009] seguindo a seguinte ordem: foi realizado um brainstorming onde
foram feitos ganchos de jogo. Depois a equipe votou os melhores ganchos, e os de-
senvolveu transformando em conceitos de jogo. Por ultimo, realizamos a definição
do escopo descrevendo os recursos, concept arts e propostas de mecânica em um
Game Design Document(GDD) simplificado. O modelo usado está disponı́vel em
[Edirlei Soares de Lima 2014].

Novos recursos são especificados com desenho de protótipo e gravado em vı́deos
onde toda a dinâmica de uma fase ou recurso é descrita em detalhes para posteriormente



ser desenvolvido. O uso de vı́deos torna o entendimento dos recursos e como eles funci-
onam muito mais claros e rápidos de se entender do que descrições textuais e imagens. O
GDD fica como uma ferramenta para descrever a história, mecânicas e conceitos definidos
para o jogo.

4.3. Gerenciamento e Atividades
Quando se inicia uma iteração, as atividades e os responsáveis são definidos e aloca-
dos na ferramenta Trello. Existem duas áreas identificadas na ferramenta com cores de
etiquetas, são elas: Desenvolvimento (cor azul) e Design (cor roxa). O andamento das
atividades é acompanhado com os estados de Feito (cor verde) e Atrasado (cor verme-
lha). Tarefas atrasadas são marcadas com uma etiqueta de Atrasado e tarefas concluı́das
são marcadas com uma etiqueta de Feito. Tarefas não concluı́das dentro do tempo de sua
iteração são adicionadas na próxima iteração. O quadro do projeto utilizado pela equipe
está disponı́vel em [Equipe Kika’s Adventure 2017b]. Além das atividades descritas, a
ferramenta também tem diversos documentos de referência importantes para o projeto
com fácil acesso através de links para que todos possam ver.

4.4. Riscos do projeto
Os riscos foram identificados no inı́cio do projeto. A Tabela 1 mostra os riscos iden-
tificados divididos em categorias de acordo com o [PMBOK 2004] descrito no livro
[Dinsmore et al. 2003]. São relacionados as áreas, riscos identificados, impactos que o
risco pode ter no projeto, e a probabilidade de ocorrer em uma escala definida como
baixa, média e alta.

Tabela 1. Relação de riscos
Categoria Riscos Impacto Prob.

Técnico
Falta de conhecimentos em
programação Códigos mal otimizados; Alta

Falta de conhecimento com
o motor gráfico Unity Atraso de trabalho; Média

Falta de conhecimento
em animações.

Baixa atratividade no
produto final; Baixa

Falta de conhecimento
em Git. Perda de arquivos de script; Alta

Gerência Planejamento de projeto. Scope creep; Alta

Acompanhar atividades.
Não conhecimento do
progresso; Média

Entrgas Atraso na entrega final; Alta
Escopo Scope creep; Alta

Organizacional Falta de um local para reuniões e trabalho. Baixa participação; Média
Indisponibilidade de tempo. Baixa participação; Alta

Externos Distância Baixa participação; Média

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foi relatado o processo de gerenciamento do projeto Kika’s Adventure. No
inı́cio do seu desenvolvimento, semestre 2017.1, a equipe começou usando o Trello para



gerenciar o desenvolvimento do projeto, mas não funcionou bem. Já no segundo semestre
o uso do Trello foi revisto e aceito por todos, já que agora havia a necessidade de uma
melhor forma de organização e gerenciamento do projeto, pois o tempo reservado pela
equipe para o desenvolvimento do mesmo foi reduzido.

Como foi dito, a fase de testes ainda não foi aplicada de forma eficaz. Para traba-
lhos futuros, uma proposta é a modelagem de um processo de teste e aplicação no projeto
ou em um projeto similar, seguido por uma avaliação de sucesso. Outra sugestão é a
aplicação da adaptação do processo baseado no livro em um trabalho descrevendo sua
implementação em um projeto semelhante. Uma ultima proposta é de uma análise de
sucesso da aplicação do modelo de processo adaptado em projetos semelhantes seguidos
de uma análise de sucesso.
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Abstract. This study aims to understand the level of unfamiliarity of the Federal
University of Ceará - Quixadá Campus by Quixada society. In addition, to map
the influence and contribution of the same with the inhabitants of the local city,
even if they do not have such knowledge. The methodology of the study was
based on a research, which aimed to collect as much information as possible.
The interviewees were employees of public entities, merchants and high school
students in the city.
Keywords: UFC Quixadá. Awareness measurement. Regional integration.

Resumo. Este estudo tem a finalidade de compreender o nı́vel de desconheci-
mento da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá pela sociedade
quixadaense. Além, de mapear a influência e a contribuição da mesma com os
habitantes da cidade local, mesmo que eles não tenham tal conhecimento. A
metodologia do estudo foi baseada em uma pesquisa, que teve o intuito de cole-
tar o máximo de informações possı́veis. Os entrevistados foram funcionários de
entidades públicas, comerciantes e alunos do ensino médio da cidade.
Palavras-chave: UFC Quixadá. Medição de conhecimento. Integração regio-
nal.

1. Introdução

Para se avaliar a atuação de uma Universidade no espaço em que ela está inserida. É
importante considerar seu nı́vel de participação, contribuição e influência sobre a cidade
e a população, mesmo que esses não tenham conhecimento sobre os benefı́cios gera-
dos pela instituição. Considerando esses fatores e com base nos resultados obtidos por
[Sousa 2017], observou-se que apenas uma pequena parcela dos ingressantes são natu-
rais de Quixadá, sendo que a maior parte dos discentes provém de municı́pios próximos,
distantes ou de outros estados brasileiros.

Além disso, foi possı́vel perceber um desconhecimento sobre a localização da
Universidade. Bem como os cursos concedidos e as melhorias que o campus pode pro-
porcionar, uma vez que as atividades ali desenvolvidas se instalaram há mais de dez anos
na cidade. Surgindo dúvidas sobre o alcance da instituição na capital do sertão central e
sua região.

Foi conduzida assim uma pesquisa no âmbito do Projeto de Integração Regional
da UFC- Quixadá que visa a integração local e regional do campus. Assim como, a



construção de uma comunicação mais próxima com a sociedade de Quixadá. Procurando
instruir sobre os benefı́cios e ganhos que a universidade concede á população e com o
objetivo de amenizar o problema de desconhecimento vivenciado pelo campus.

2. Desenvolvimento da Pesquisa

Com a intenção de identificar o grau de desconhecimento e a influência a respeito do
campus e como ponto de partida para uma futura intervenção ao problema citado. Foi
elaborada uma entrevista de caráter semi-estruturada baseada nos conceitos propostos por
[Barbosa and Silva 2010], que possibilita um maior controle da entrevista ao entrevista-
dor, sendo realizada por três alunos bolsistas.

A entrevista teve como público alvo estudantes do ensino médio, funcionários
públicos e comerciantes que incluiu desde de perguntas sobre o conhecimento do espaço
fı́sico (visita ao campus, localização) como também questões em relação ao entendimento
dos cursos ofertados e a participação da sociedade em eventos promovidos pela universi-
dade.

A entrevista foi realizada de modo que as perguntas fossem as mesmas para todos
os entrevistados, independentemente de ser um estudando do ensino médio, comerciante
ou funcionário público. Abaixo estão descritas as principais perguntas desenvolvidas.

• Qual a sua cidade?
• Você conhece alguma instituição de ensino superior da região?
• Como você conheceu a <primeira instituição citada no item anterior>?
• [ Caso conheça a UFC ] Como você conheceu?
• Você conhece alguém que estuda ou estudou na UFC Quixadá?
• [ Caso conheça alguém ]Qual seu grau de relação com essa pessoa?
• Você conhece alguém que deseja estudar na UFC Quixadá?
• [ Caso conheça alguém ]Qual seu grau de relação com essa pessoa? Você sabe

onde está localizada a UFC Quixadá?
• [ Caso indicado corretamente ] Você já visitou o Campus?
• Você conhece quais cursos são oferecidos pela UFC-Quixadá?
• Você conhece algum evento promovido pela UFC? Qual?

As entrevistas foram feitas no âmbito de trabalho ou de estudo de cada entre-
vistado, com duração média de três a cinco minutos. Durante a realização de algumas
entrevistas percebeu-se que existe uma confusão entre UFC-Campus Quixadá e o Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), nesses casos ao final
era explicado a diferença entre a universidade e o IFCE, assim como era falado um pouco
mais da instituição.

3. Resultados

Foram entrevistados 76 (Setenta e Seis) pessoas, tratando- se de 98,7% residentes de
Quixadá e apenas uma pessoa da cidade de Banabuiú. Destas, 31,6% são funcionários
públicos, 28,9% trabalham no comércio e 39,5% são estudantes do ensino médio. Sendo
55,3% do sexo feminino e 44,7% do sexo masculino, classificadas entre as seguintes faixa
etárias: 15 - 20 anos (42,1%), 21 - 30 anos (31,6%), 31 - 50 anos (22,4%) e pessoas com
mais de 50 anos (3,9%). Dos entrevistados, 77,3% são naturais da cidade de Quixadá.



Abaixo, a figura 1 ilustra a relação de conhecimento da população quixadaense
com as instituições de ensino superior da região. Como pode-se ver, a Unicatólica é a
instituição mais conhecida pela população contendo a maior vantagem com relação as
demais.

Figura 1. Nı́vel de reconhecimento das instituições superiores pela população
de Quixadá

De acordo com a Figura 2, pode-se observar que a forma pela qual uma instituição
é mais conhecida na cidade de Quixadá, dar-se por meio de alguém que estuda ou estudou
na mesma. Em segundo lugar, são pelas ações de propaganda, visto que essas são um fator
importante na divulgação de uma Universidade.

Figura 2. Meio como as pessoas conheceram a primeira instituição

Do total de entrevistados, 65 (sessenta e cinco) pessoas conheciam o campus e



11 (onze) relataram não conhecer. Com base nessas informações foi gerado o gráfico
apresentado na Figura 3. Onde é possı́vel inferir que a forma como a Universidade faz-
se popular na sociedade decorre por meio de seus alunos ou ex-alunos e assim como na
Figura2, a propaganda também é um fator importante para a divulgação do Campus da
UFC-Quixadá.

Figura 3. Forma de conhecimento da UFC-Campus Quixadá

Como resposta a pergunta sobre o conhecimento dos cursos oferecidos pelo cam-
pus, obteve-se os seguintes resultados apresentados na figura 4. Pode-se observar que de
61.84% dos entrevistados não conhecem os cursos e 38.24% que disseram conhecer mas
não lembraram de todos os cursos.

Figura 4. Conhecimento dos cursos da UFC-Quixadá.



A seguir, a figura 5 refere-se aos resultados obtidos sobre o conhecimento da
população em relação aos eventos promovidos pela UFC-Quixadá.

Figura 5. Conhecimento dos eventos da UFC-Quixadá.

4. Conclusão
A partir da análise dos dados foi possı́vel perceber, que a população de Quixadá não tem
um conhecimento básico sobre o campus. Tanto em relação a estrutura fı́sica, pois foi
muito confundida com o IFCE, como também em relação aos cursos cedidos e eventos
promovidos pela instituição. Desse modo, foi possı́vel observar que a sociedade qui-
xadaense não possui entendimento sobre a forma como a universidade pode contribuir
com o crescimento da cidade e de sua população.É provável que esse desconhecimento
a influencie na procura da universidade pelos quixadaenses que desejam cursar o ensino
superior. Contudo, a forma como a UFC-Quixadá se fez mais conhecida na população foi
por alunos ou ex-alunos da instituição.

Como trabalhos futuros, planeja-se desenvolver um calendário anual de eventos,
com o objetivo de aumentar o alcance sobre a população local. Haverá também uma busca
da universidade com os alunos para que esses divulguem a instituição. Assim como,
aconselha-se uma melhoria na identidade visual do campus a fim de que se diferencie de
outras instituições.
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Abstract. This paper describes the use of the Goal-Question-Metric (GQM) approach to be             
used in risk management in the development of the Quixadá Campus Energy Monitoring             
Project. The definition quadrant will be used to define the objectives to be achieved, the               
metrics and their issues to be addressed. The objective of the project, initially, is to monitor                
the consumption of the three blocks that are in use in the Campus of Quixadá through                
embedded systems and mobile and WEB clients. 
  
Resumo. Este artigo descreve o uso da abordagem Goal-Question-Metric (GQM) a ser            
utilizada na gerência de risco no desenvolvimento do projeto de Monitoramento de consumo             
de Energia do Campus de Quixadá. Será utilizado o quadrante de definição para definir              
quais são os objetivos a serem atingidos, as métricas e as suas questões a serem tratadas.                
O objetivo do projeto, inicialmente, é monitorar o consumo dos três blocos que estão em               
uso do Campus de Quixadá através de sistemas embarcados e clientes móveis e WEB. 
  
1. Introdução 
 
De acordo com o PMBOK (PMI, 2013), um risco é qualquer evento ou condição em               
potencial que, em se concretizando, pode afetar negativamente ou positivamente um           
objetivo do projeto. Um risco pode ser visto com duas dimensões-chave: Probabilidade e             
Impacto. A probabilidade é a chance de ocorrer e o impacto é o seu efeito. 

A Gerência de Riscos é um processo que visa planejar, organizar e controlar os              
recursos humanos e materiais de uma organização, com o intuito de reduzir a ocorrência              
dos riscos e minimizar seus efeitos sobre a organização ao mínimo possível. Também pode              
ser definida como um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas                
acidentais, enfocando o tratamento dos riscos que possam causar danos pessoais, ao meio             
ambiente e/ou à imagem da empresa. Envolve antecipar os riscos que podem afetar o              
cronograma do projeto ou a qualidade do software e tomar medidas para evitar tais riscos               
(Hall, 1998; Ould, 1999 apud Wazlawick, 2013). 

Neste artigo será utilizada a abordagem Goal-Question-Metric (GQM) no projeto de           
monitoramento do consumo de energia, para analisar e prevenir os riscos que possam             
acontecer no projeto. Essa abordagem, que segundo (BASILI. V., 1994) é um método de              
medição direcionado a objetivos, tem sido adotada para medir e melhorar a qualidade em              
Organizações de desenvolvimento de software. Será utilizado o quadrante de definição dos            
objetivos, das questões e métricas. Nos trabalhos futuros serão realizadas as interpretações            
dos dados obtidos. 

 
 



2. Fundamentação Teórica 
2.1 Gerência de Risco 
Dentre as várias definições de riscos, neste artigo será considerada a definição do PMBOK              
(PMI, 2013), que define que o risco é qualquer evento ou condição em potencial que, em se                 
concretizando, pode afetar negativamente ou positivamente um objetivo do projeto. Porém,           
os fatores mais importantes são os riscos que podem prejudicar o projeto (Wazlawick,             
2013). O risco pode ser categorizado levando em consideração o conhecimento que se             
possui sobre ele ou ainda seu impacto no projeto (Wazlawick, 2013). 

A Gerência de Riscos é um processo que visa planejar, organizar e controlar os              
recursos humanos e materiais de uma organização, com o intuito de reduzir a ocorrência              
dos riscos e minimizar seus efeitos sobre a organização ao mínimo possível. Também pode              
ser definida como um conjunto de técnicas que visa reduzir ao mínimo os efeitos das perdas                
acidentais, enfocando o tratamento dos riscos que possam causar danos pessoais, ao meio             
ambiente e/ou à imagem da empresa. Envolve antecipar os riscos que podem afetar o              
cronograma do projeto ou a qualidade do software e tomar medidas para evitar tais riscos               
(Hall, 1998; Ould, 1999 apud Wazlawick, 2013). 
 
2.2 Abordagem GQM 
O método Goal-Question-Metric (GQM), segundo (BASILI. V., 1994), é um método de            
medição direcionado a objetivos e tem sido adotado para medir e melhorar a qualidade em               
Organizações de desenvolvimento de software. O modelo de medida proposto por este            
método contém três níveis: conceitual (objetivos), operacional (questões) e quantitativo          
(métricas). Objetivos são definidos para um objeto (produto, processo ou recurso utilizado            
por um processo), questões definem caminhos para se alcançar um determinado objetivo, e             
métricas associam dados às questões para que se possa respondê-las de forma            
quantitativa. 
O GQM é composto das seguintes fases  (SOLINGEN, R., 1999): 
(i) planejamento, que envolve a seleção da aplicação a ser mensurada, e a definição, 
caracterização e planejamento do projeto; 
(ii) definição, onde os objetivos, questões, métricas e hipóteses são definidas e 
documentadas; 
(iii) coleta de dados, para atender às métricas definidas; e 
(iv) interpretação, na qual os dados coletados são analisados para identificar as 
respostas às questões. 
 
3. Metodologia 
3.1. Entendimento do trabalho 
O estudo de caso é um projeto de Monitoramento de Energia da UFC do Campus Quixadá.                
Essa é uma problemática do cenário brasileiro, não somente da UFC, por esse gasto              
representar uma despesa nos lares do país. Segundo o (Anuário Estatístico de Energia             
Elétrica, 2016), temos observado ao longo dos últimos anos um aumento significativo nas             
tarifas de energia. E, segundo a (Bandeiras Tarifárias, 2016), a crise hídrica e a falta de                
planejamento energético contribuíram para a criação de tarifas adicionais (Bandeiras          
Tarifárias, 2016) para os clientes. No entanto, para reduzir o custo, se faz necessário fazer               
o monitoramento do consumo para descobrir se há desperdício e em quais locais há              
desperdício ou excesso de consumo. Isso é necessário para que seja possível identificar os              



principais pontos críticos e auxiliar a organização na tomada de decisão de como tornar o               
uso da energia elétrica mais efetivo.  

O objetivo do projeto, inicialmente, é monitorar o consumo dos três blocos que estão              
em uso do Campus de Quixadá através de sistemas embarcados e clientes móveis e WEB.               
Dessa forma, o projeto terá uma visão fragmentada do consumo em tempo real desses              
blocos, já que a concessionária de energia só emite o consumo mensal de todo o campus, o                 
que acaba ocultando onde estão os excessos. Quanto mais detalhado e fragmentado for o              
monitoramento, mais precisa será a identificação dos pontos onde existem oportunidades           
de economia.  
 
3.2. Identificando os riscos 
Segundo (Fontoura et al, 2004), ele usa uma tabela para comparar os riscos que são               
abordados por alguns autores, que esses riscos estão agrupados por similaridade. O            
primeiro passo é identificar os riscos que podem afetar o projeto retirados dessa tabela. 
Risco 1. Falta de compromisso da gerência sênior com o projeto. 
Esse risco tem baixa probabilidade de ocorrência, pois o diretor do campus está sempre              
motivando para que o projeto saia. 
Risco 2. Não entendimento dos requisitos, requisitos instáveis e falha na gerência de             
expectativas dos usuários.  
Ações para minimizar esse risco: Desenvolvimento iterativo e incremental; Uso de técnicas            
para levantamento de requisito; Elaboração de protótipo; e Gerenciar mudança. 
Risco 3. Escopo/objetivos não claros e conflito entre os departamentos do usuário. 
Ações sugeridas para minimizar esse risco: Pequenos incrementos de funcionalidades em           
versões (releases) de software; Refatoração do código; Processo de controle de mudanças. 
Risco 4. Introdução de Novas Tecnologias. 
Ações sugeridas para minimizar esse risco: Uso de práticas de métodos ágeis, que facilitem              
o re-trabalho controlado, como a refatoração em XP; Validar a arquitetura da solução já nas               
primeiras iterações; Garantir que o fornecedor está apto para dar suporte a tecnologia. 
Risco 5. Falta de uma metodologia de projeto efetiva. 
Ações sugeridas: Definir uma metodologia de projeto; Avaliar e melhorar a metodologia ao             
final de cada iteração; Realizar revisões internas ou inspeções de qualidade, para garantir             
que a metodologia está sendo usada. 
 
3.3.Utilizando GQM para monitorar os riscos 
Neste artigo, o GQM é utilizado para definir as métricas a serem coletadas com o objetivo                
de monitorar os riscos.  
A Tabela 1 mostra algumas metas GQM, formuladas a partir dos riscos de um projeto               
exibidos na subseção 3.2. 

Tabela 1 – Metas e Questões GQM por Risco 

Risco 1 - Falta de compromisso da gerência sênior com o projeto. 

Meta 1: Analisar o projeto com a finalidade de monitorar com respeito ao comprometimento da               
gerência do ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 

Questão 1.1: A gerência sênior está 
participando das reuniões de acompanhamento 
do projeto? 

Métrica 1.1: Percentual de participação do 
gerente sênior (PPGS) 
PPGS = (número de reuniões que o gerente 



 sênior participou / número de reuniões 
realizadas) * 100 
 

 

Risco 2 -Não entendimento dos requisitos, requisitos instáveis e falha na gerência de 
expectativas dos usuários.  

 

Meta 2: Analisar o projeto com a finalidade de monitorar com respeito à definição dos requisitos                
do ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 

Questão 2.1: Os usuários validaram os 
documentos de requisitos do projeto? 
 

Métrica 2.1a: Percentual de validação de 
requisitos pelo Cliente (PVRC) 
PVRC = (número de documentos de requisitos 
validados/ número total de documentos de 
requisitos) * 100 
Métrica 2.1b: Percentual de requisitos 
elaborados pelo Cliente (PRE) 
PRE = (número de requisitos elaborados pelos 
usuários/requisitos elaborados pelo pessoal de 
sistema) * 100 

 

Risco 3 - Escopo/objetivos não claros e conflito entre os departamentos do usuário. 

Meta 3: Analisar o projeto com a finalidade de controlar com respeito às solicitações de mudança                
do ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 

Questão 3.1: Qual o número de solicitações de 
mudança alteração de escopo/objetivos do 
projeto? 
 
 

Métrica 3.1: Número de solicitações de 
mudança (NSM) (comparar com dados 
históricos) 
NSM = Número de solicitações de mudança de 
escopo/objetivos 

 

Risco 4 - Introdução de Novas Tecnologias. 

Meta 4: Analisar o projeto com a finalidade de avaliar com respeito à tecnologia empregada no                
projeto do ponto de vista do gerente de projeto. 

Questão 4.1: Qual o índice de retrabalho por 
problemas de tecnologia? 
 
 

Métrica 6.1: Percentual de Retrabalho por 
tecnologia (PRT) 
PRT = (quantidade de horas de retrabalho por 
defeitos ou falhas devido à tecnologia / 
quantidade total de horas de retrabalho) * 100 

Questão 4.2: Qual o percentual  de pessoas na 
equipe que dominam a 
que dominam a tecnologia? 

Métrica 4.2: Percentual de pessoas que 
dominam a tecnologia (PPDT) 
PPDT = (número de pessoas que dominam a 
tecnologia / número total de pessoas)*100 

 

Risco 5 -  Falta de uma metodologia de projeto efetiva. 

Meta 5: Analisar o projeto com a finalidade de monitorar com respeito ao uso da metodologia do                 



ponto de vista da equipe de desenvolvimento. 

Questão 5.1: Os gerentes estão utilizando a 
metodologia de projeto? 

Métrica 5.1: Número de ocorrência geradas em 
revisões (NOR) - comparar dados históricos 
NOR = Número de ocorrência geradas nas 
revisões de qualidade 

Questão 5.2: A equipe está produzindo todos 
os documentos previstos na metodologia? 

Métrica 5.2: Percentual de tipos de documentos 
produzidos (PDP) 
PDP = (tipos de documentos  produzidos/tipos 
de documentos previstos na metodologia)  * 100 

 
4. Considerações Finais 
 
Neste artigo foi apresentada uma abordagem para o uso sistemático de métricas com o              
objetivo de auxiliar a identificação e o mapeamento dos riscos de software e diminuir o seu                
impacto. Foram determinados os riscos que devem ser monitorados para que o software             
tenha sucesso. 

Nas próximas etapas do projeto, serão realizadas as interpretações dos dados           
obtidos a partir de uma coleta de dados com os usuários do projeto, utilizando o quadrante                
de interpretações do GQM, e será apresentado o resultado através das respostas das             
questões e criado medidas para o melhor gerenciamento do projeto de monitoramento de             
energia do campus Quixadá. 

Em fases posteriores, o projeto será apresentado para que a UFC como um todo se               
beneficie da solução proposta. Desse modo, novos riscos serão incluídos e uma nova             
análise deverá ser realizada para o monitoramento desses riscos. 
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Abstract. This article aims to present the proposal and show the development 

of a shield for the BeagleBone Black board, with the purpose of promoting its 

use as support material for the discipline of Programming Techniques for 

Embedded Systems I offered at the Federal University of Ceará, on the campus 

of Quixadá. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar a proposta e mostrar o 

desenvolvimento de um shield para a placa BeagleBone Black, com o intuito 

de promover seu uso como material de apoio para a disciplina de Técnicas de 

Programação Para Sistemas Embarcados I ofertada na Universidade Federal 

do Ceará, no campus de Quixadá. 

1. Introdução 

A internet das coisas e o conceito de sistemas de computação pervasiva têm sido 

fundamentais na propagação do interesse pelo estudo de sistemas embarcados; e nossa 

atual interação cotidiana com esses sistemas é responsável por sua crescente demanda 

no mercado de trabalho. 

 Sistema embarcado pode ser definido como colocar habilidade computacional 

em um sistema ou equipamento [Chase & Almeida et al. 2007]. Consiste em um sistema 

computacional onde o computador é unicamente dedicado ao sistema que o controla. 

São caracterizados por desempenhar uma função específica e por não permitir que o 

usuário final tenha acesso ao programa desenvolvido. 

 Tendo em vista que a existência da cadeira Técnicas de Programação Para 

Sistemas Embarcados I no campus é responsável por introduzir os alunos neste 

crescente ramo da tecnologia, propõe-se a criação de um shield para a BeagleBone 

Black, placa utilizada na disciplina, contendo o material necessário para a execução das 

práticas exigidas na cadeira. 

2. Desenvolvimento 

2.1. Shield e o conceito de hardware aberto 

Shield é a nomenclatura utilizada para placas com circuitos impressos que possuem 

conectores que se encaixam em uma placa. Tem como objetivo expandir as 

funcionalidades oferecidas pela placa em si e são amplamente utilizadas. 



  

 A popularidade da criação de shields remete à um conceito importante que vem 

se desenvolvendo nas últimas décadas: open source hardware ou hardware aberto. O 

sucesso do movimento de software livre foi responsável por moldar essa nova 

concepção. Hardware aberto consiste em artefatos concretos – máquinas, dispositivos 

ou outros objetos tangíveis – onde seu design é facultado ao público, de forma que sua 

utilização, criação ou modificação é livre para qualquer pessoa [Open Source Hardware 

Association, s.d.]. Em um mundo cada vez mais interligado e com o crescimento do uso 

da Internet das Coisas, esse movimento é capaz de potencializar o desenvolvimento 

tecnológico. 

2.2. Shield e a BeagleBoneBlack 

A BeagleBone Black, ou simplesmente BBB, mostarda na Figura 1, é uma placa que 

conta com um processador Sitara XAM3359AZCZ100, rodando a 1GHz. Ela já vem 

equipada com kernel do linux e possui compatibilidade com diversos softwares, entre 

eles Ubuntu, Debian e Android. Possui uma memória de 512MB e 4GB de 

armazenamento. 

 

 

 

 

                                            Figura 1. BeagleBone Black 

 A relação da BBB com a criação de shields é fortemente incentivada por seus 

desenvolvedores. Por meio da BeagleBone.org, uma corporação sem fins lucrativos que 

busca promover a utilização de software e hardware aberto, é possível cadastrar um 

projeto e fazer parte da lista de capes, nomenclatura que os projetos recebem na 

comunidade, disponibilizada  pela corporação a fim de promover o trabalho dos 

desenvolvedores envolvidos.  

 O cadastro de um projeto consiste em responder um formulário fornecendo 

informações como o nome do projeto, em que fase de desenvolvimento ele se encontra, 

seu conceito e características e nome e contato dos desenvolvedores. 

2.3. Exemplos de shields 

2.3.1. Bacon Cape 

A Bacon Cape, como consta na Figura 2, foi projetada com o objetivo de fornecer 

exemplos de hardware de alguns recursos básicos de entrada/saída de produtos da 

BeagleBone. 

 

 

 

 

Figura 2. Bacon Cape. 



  

2.3.2. BeagleBone 8 Port 1-Wire 

Como podemos ver na Figura 3, a BeagleBone 8 Port 1-Wire provê oito portas de 

interface de um fio para uma BeagleBone via I2C. Possui oito conectores RJ11, por 

onde cada canal de um fio é acessado, e também uma EEPROM responsável pela 

identificação do cabo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. BeagleBone 8 Port 1-Wire 

2.3.3. BeagleBone GPS/GPRS Cape 

A BeagleBone GPS/GPRS Cape, mostrada na Figura 4, é um shield que integra recursos 

GPS e GSM/GPRS à placa, adequando-a para rastreamento e contextos M2M (Machine 

to Machine). 

 

 

 

 

Figura 4. BeagleBone GPS/GPRS Cape 

2.3.4. Projeto 

Para promover um melhor aproveitamento da cadeira Técnicas de Programação Para 

Sistemas Embarcados I, é necessário que o shield possua um design que forneça o 

necessário para o bom desenvolvimento das práticas estudadas, contemplando, assim, 

todo o desenvolvimento da disciplina. 

 Como, no que diz respeito às práticas, o conteúdo visto se limita a Entrada/Saída 

de Propósito Geral (GPIO, do inglês General Purpose Input/Output), Interrupção e 

Contador, o circuito utilizado no shield precisa conter componentes capazes de interagir 

de modo a realizar práticas que utilizem tais conceitos. Deste modo, os componentes 

principais que farão parte do shield são: display de sete segmentos, leds e botões. 

 Ao fazer um orçamento do que seria necessário para a confecção de um shield, 

temos: 

Tabela 1. Tabela com preços pesquisados dos componentes a serem usados na shield 

 

 

 



  

 A partir da tabela podemos obter as informações monetárias necessárias para a 

produção de um único shield. Tais informações nos fornecem uma breve noção de como 

se daria uma pequena produção de shields com esse propósito. 

 Ainda que exista uma grande variedade de shields desenvolvidas para a BBB, 

elas apresentam uma abordagem de serviço generalizada ou específica em demasia, o 

que não é capaz de cobrir de forma eficiente as necessidades dos alunos da disciplina 

oferecida no campus. A Bacon Cape, por exemplo, oferece recursos básicos de entrada e 

saída, porém foge do nosso propósito de organizar dispositivos externos, como leds e 

botões, que são necessários para as práticas da disciplina. As outras shields 

apresentadas, assim como vários dos projetos existentes registrados, possuem um foco 

específico que os torna exagerado para o estudo da cadeira. 

3. Resultados 

O esquemático, mostrado na Figura 5, confeccionado como design para o shield consiste 

em:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquemático projetado. 

 O esquemático consta com dois conectores de expansão da BeagleBone Black, 

que consta com 46 pinos no total. Utilizamos os pinos de GPIO, analógicos, ground 

(GND) e de alimentação (VDD) para conectar os componentes à placa. 

 O display de LED de 7 segmentos, que consta com 8 leds, torna possível 

representar números de 0 a 9 e algumas letras. Ele é alimentado pelos pinos GPIOs onde 

está conectado e o fluxo de energia dos leds é limitado pelos resistores. Os seis leds que 

utilizamos funcionam de forma semelhante ao display. Cada led também é alimentado 

por um pino diferente da placa e seu fluxo de energia é controlado pelos resistores. 

 O esquema dos botões difere na existência do capacitor, um dispositivo que é 

capaz de acumular energia elétrica. O botão é alimentado pelo pino VDD da placa e 

também tem seu fluxo de energia limitado pelo resistor. Essa combinação de um 

capacitor e resistor em um sistema o classifica como um filtro RC (resistor-capacitor). 

Com isso, podemos tratar o que é conceituado como debounce, que pode ser descrito 

como o ato remover a ondulação que se forma na corrente quando o botão é pressionado 

em um circuito e realiza uma pequena série curtos contatos, assegurando que a corrente 



  

tenha uma movimentação contínua, fornecendo um nível lógico limpo, livre dessas 

ondulações [Ganssle et al. 2004]. 

 Utilizando-se do potenciômetro, que está conectado à placa por uma entrada 

analógica e sendo alimentado pelo pino VDD, cuja corrente é 3.3V, ligado à um resistor, 

temos um divisor de tensão. Sua função é regular a tensão para um valor apropriado 

para ser utilizado. Aqui, utilizamos o divisor de tensão para que possamos converter a 

corrente de 3.3V para 1.8V ou aproximado.  Também utilizamos alguns pinos de GND, 

que são referenciais de pontos neutros, onde serão comparadas as voltagens que estão 

sendo analisadas no circuito. 

4. Conclusão 

A utilização de um exemplar da shield desenvolvida, além de impulsionar a política de 

criação e utilização de hardware aberto no campus, pode ser capaz de melhorar o 

aproveitamento da disciplina no que diz respeito à oferecer uma redução no tempo de 

montagem de circuitos para sua utilização, ampliando o foco no desenvolvimento das 

técnicas de programação a serem estudadas e utilizadas para desenvolver sistemas. 

 Também se mostra uma opção válida de investimento para desenvolvimento. 

Tendo em vista que se mostra necessário a utilização de solicitações na obtenção de 

materiais para a universidade, uma pequena produção de shields organizada pelo 

campus poderia ser uma melhor opção no que diz respeito à agilidade de obtenção do 

material. 
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Abstract. In this paper we present an evaluation of classifiers for Use-Related                       
Posts (PRUs) of the Google Maps and Waze applications. In the experiment                       
the post database went through the preprocessing steps (bag of words model                       
and transformation into a characteristic vector). The pre-processed PRUs                 
were submitted to two classifiers: Naive Bayes and Random Forest. The                     
results were collected and compared. 

Resumo. Neste trabalho é apresentada uma avaliação de classificadores                 
para Postagens Relacionadas ao Uso (PRUs) dos aplicativos Google Maps e                     
Waze. No experimento a base de dados de postagens passou pelas etapas de                         
pré-processamento (modelo bag of words e transformação em um vetor de                     
características). As PRUs pré-processadas foram submetidas a dois               
classificadores: o Naive Bayes e o Random Forest. Os resultados foram                     
coletados e comparados. 

Palavras-chave: Classificação. Postagens Relacionadas ao Uso. Naive Bayes.               
Random Forest. 

 

1. Introdução 

Postagens Relacionadas ao Uso (PRUs) são postagens públicas de usuários de um                       
sistema que discutem a respeito do mesmo. No contexto de avaliação de sistemas, as                           
PRUs têm sido úteis por serem reportadas pelos próprios usuários sem solicitação                       
prévia, de maneira espontânea, enquanto estes expõem suas dúvidas, reclamações,                   
dificuldades, sugestões provenientes da experiência de uso do sistema. Em [Mendes et                       
al. 2015] os autores afirmam que a espontaneidade do usuário para a avaliação de                           
sistemas é importante, pois desta forma eles não são influenciados pelos avaliadores.                       
Neste trabalho foi realizada uma avaliação de dois classificadores na classificação PRUs                       
em três diferentes classes (Elogio, Crítica e Sugestão). Para a avaliação, foi utilizada                         
uma base de dados com 1074 PRUs reportadas por usuários de aplicativos de navegação                           
(GoogleMaps e Waze). Com esta avaliação, deseja-se verificar com qual dos                     
classificadores avaliados é possível prever cada um dos tipos com uma boa acurácia. 

 



 

Este trabalho está organizado como segue. A Seção 2 apresenta a descrição                       
sobre a metodologia realizada. A Seção 2.1 apresenta o processo de pré-processamento.                       
Na Seção 2.3 é descrito os classificadores utilizados. A seção 2.4 apresenta como foi                           
treinado e testado os classificadores gerados. Na Seção 3 são apresentados e analisados                         
os resultados obtidos. E, por fim, a Seção 4 apresenta as conclusões. 

 

2. Metodologia 

Nesta Seção, são detalhados os passos para a classificação das PRUs dos usuários em                           
três classes: Elogio, Crítica e Sugestão. 

Primeiramente o corpus de PRUs foi submetido a uma etapa de                     
pré-processamento onde foi implantado o modelo bag of words, removidas as                      
stopwords e aplicada uma técnica de stemming. Além de ser usada uma técnica de                             
extração de atributos para um dos classificadores. Para realizar a classificação, foram                       
utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina usando aprendizado supervisionado.                 
Neste trabalho foram comparados os classificadores Naive Bayes [McCallum et al.                     
1998], e Random Forest [Breiman and Leo 2001] para a criação de um modelo de                             
classificação. Por fim, os resultados obtidos foram comparados. 

 

2.1. Pré-processamento 

O primeiro passo para a realização do trabalho foi o pré-processamento do Corpus. Boa                           
parte do pré-processamento deste trabalho foi implementado utilizando a classe                   
CountVectorizer da biblioteca scikit-learn [Pedregosa et al. 2011], essa classe é                     1

responsável por remover a acentuação, transformar todos os caracteres do Corpus em                       
uma representação em letras minúsculas e a aplicação do modelo bag of words, onde                           
cada PRUs dos usuários são representados como um vetor das palavras que ocorrem no                           
conjunto de dados [Matsubara et al. 2003]. O início da limpeza dos dados se consistiu                             
em realizar a remoção de stopwords, que consiste em remover palavras muito                       
frequentes e que não representam informações relevantes para a construção do modelo,                       
tais como “da”, “de”, “a”, “e”, “que”. Foi implementado neste trabalho uma lista de                           
stopwords em português disponível no GitHub.  2

O próximo passo consistiu em aplicar a técnica de stemming, que tem a                         
finalidade de reduzir as palavras ao seu radical, retirando o seu sufixo, através de regras                             
estabelecidas. Este processo serve para diminuir a quantidade de palavras diferentes no                       
texto que muitas vezes podem possuir o mesmo significado, reduzindo a                     
dimensionalidade do vetor de características [Dosciatti et al. 2013] , gerando assim um                       
melhor desempenho do modelo. 

Após o stemming, foi aplicado um modelo de representação textual para a                       
geração de um vetor de características. Neste trabalho é utilizado o bag of words, que                             
ignora a posição e gramática das palavras e preserva a ocorrência de cada palavra. O                             
modelo é implementado em dois passos: i) Tokenização: O texto é decomposto em                         

1 http://scikit-learn.org/stable/ 
2 https://gist.github.com/alopes/5358189. 

 



 

várias palavras (tokens), atribuindo um ID para cada possível token. ii) Contagem: É                         
feita uma contagem da frequência em que cada palavra apareceu na sentença. 

  Depois desse processo, chamado de vetorização, o corpus é representado por                     
uma matriz com uma linha para cada sentença e uma coluna para cada token que ocorre                               
no corpus. Com a bag of words é possível analisar as palavras mais frequentes para cada                               
tipo de postagem. Para visualização, foi gerada uma nuvem de palavras para cada uma                           
das classes, apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3. 
 

 
      Figura 1. Classe Crítica.   Figura 2. Classe Sugestão. 

 
   Figura 3. Classe Elogio.    
 

2.3. Classificadores  

O Naive Bayes [McCallum et al. 1998] é um método de aprendizagem probabilística                         
que utiliza o teorema de Bayes para prever a classe de um conjunto de dados                             
desconhecido, utilizando dados de treino para geração de um  modelo. 

Essa técnica supõe uma independência entre as características do modelo. Ou                     
seja, esse tipo de classificador assume que a probabilidade de presença ou ausência de                           
uma determinada característica de uma classe não está relacionada com a presença ou                         
ausência de qualquer outra.  

O Random Forest [Breiman and Leo 2001] é um método de aprendizado                       
conjunto que gera múltiplas árvores de decisão no tempo de treinamento e produz a                           
classe mais frequente das árvores individuais, que depois são utilizadas na classificação                       
de novos objetos. 

2.4. Treinamento e Teste 

Para treinar o conjunto de dados foi utilizado uma distribuição para computação                       
científica chamada Anaconda Python . O treinamento ocorreu através das classes                   3

MultinomialNB que implementa o algoritmo Naive Bayes e o RandomForestClassifier                   
que implementa o algoritmo Random Forest ambas da biblioteca scikit-learn. Foi                     
utilizado o método de validação cruzada, que consiste em dividir todo o conjunto de                           

3 https://www.anaconda.com/what-is-anaconda/ 

 



 

dados em k partes (Neste trabalho foi dividido em 10 partes), dessas partes, uma será                             
usada para o teste e o restante será usado para treinamento do modelo. Isso é feito de                                 
forma repetitiva até que todo o modelo seja treinado e testado com todas as partes. Esse                               
método é implementado pela classe cross_val_predict também da biblioteca                 
scikit-learn. 

3. Análise dos Resultados 

Nesta Seção são apresentados os resultados dos classificadores, descrevendo as palavras                     
frequentes de cada rótulo, a distribuição de cada um e descrevendo as medidas de                           
avaliação utilizadas neste trabalho: Precision, Recall e  F-Measure. 

O conjunto de características gerado é composto por 533 termos. Esse conjunto                       
foi submetido ao classificador junto com seus rótulos e o resultado desse experimento                         
utilizando o algoritmo Naive Bayes é mostrado na Tabela  1. 

 

      Tabela 1. Resultados obtidos com o Naive Bayes. 

Rótulo  Precision  Recall  F-Measure  Support 

Elogio  0.90  0.95  0.92  563 

Crítica  0.85  0.84  0.85  428 

Sugestão  0.59  0.48  0.53  62 

Média  0.84  0.86  0.85  1074 

Acurácia : 0.86 

 
O corpus utilizado neste experimento também foi testado com outro método de                       

classificação, o Random Forest. Para esse método foi utilizada uma técnica de extração                         
de atributos, que seleciona somente as principais características que o classificador                     
utilizou, gerando uma redução de dimensionalidade e um melhor desempenho. Os                     
resultados são mostrados na Tabela 2. 

 
    Tabela 2. Resultados obtidos com o Random Forest. 

Rótulo  Precision  Recall  F-Measure  Support 

Elogio  0.87  0.92  0.89  563 

Crítica  0.82  0.83  0.83  428 

Sugestão  0.58  0.40  0.48  62 

Média  0.83  0.84  0.83  1074 

Acurácia : 0.83 

 



 

Analisando os resultados obtidos, podemos verificar que os classificadores                 
tiveram bons resultados em classificar “elogio” e “crítica”, porém não tiveram                     
resultados bons em classificar “sugestão”, isso se deve ao suporte baixo dessa classe.                         
Verifica-se também que o algoritmo Naive Bayes com 86% de acurácia teve                       
praticamente o mesmo desempenho em comparação com o Random Forest com 83% de                         
acurácia. 

Os resultados obtidos foram bem satisfatórios, visto que o conjunto de dados                       
utilizado é pequeno e possuía poucas ocorrências para rótulo “sugestão”, sendo difícil                       
classificá-lo corretamente. 

 
4. Conclusão  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a classificação de PRUs dos aplicativos                         
Google Maps e Waze nas classes Elogio, Sugestão e Crítica. Os métodos utilizados                         
foram o Naive Bayes e o Random Forest. Por fim, pode-se concluir que foi possível                             
gerar classificadores que preveem com acurácia maior do que 80% as classes definidas.                         
Sendo que o classificador Naive Bayes, além de ser mais simples, obteve um maior                           
acurácia. 
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Abstract. Sensors are an increasingly important technology in everyday life,           
hoping that in the future their applications will be implemented from the most             
basic tasks to the most advanced and complex. For this it is necessary that the               
sensors are connected directly with the nanotechnology, so that its evolution is            
every time  precise and accessible. 

    Keywords: Sensors. Technology. Information  systems. 

Resumo. Sensores são uma tecnologia cada vez mais importante no cotidiano,                     
desejasse que no futuro suas aplicações sejam implementadas desde as tarefas                     
mais básicas até as mais avançadas e complexas. Para isso é necessário que o                           
sensores estejam ligados diretamente com a nanotecnologia, para que sua                   
evolução seja cada vez precisa e acessível.   

   Palavras-Chave: Sensores. Tecnologia. Sistemas de informação. 

 

01-A Importância dos  Sensores  para o Avanço  Tecnológico 

Sensores são dispositivos responsáveis pela detecção e resposta a algumas                   

entradas oriundas do ambiente, transformando grandezas físicas ou químicas em                   

grandezas elétricas, logo após, o sinal é transformado e interpretado por outros                       

dispositivos que poderiam ser um CLP(Controlador lógico programável) ou uma                   

IHM (Interface homem máquina) responsáveis por mostrar esta informação em uma                     

tela, por exemplo. 

É importante diferenciar sensores e transdutores. Transdutores são               

dispositivos elétricos ou eletrônicos, que convertem uma energia em outra forma de                       

energia, para efeitos de medição e envio de informação. A maioria dos transdutores                         

são sensores ou atuadores, somente os que executam uma tarefa de entrada serão                         

sensores. Os transdutores, conforme o caso, podem ou não ter como componente                       

um elemento sensor. 



 

É importante destacar os tipos de sensores, será usada uma classificação                     

dada pela ABB(Asea Brown Boveri), empresa que trabalha em tecnologias de                     

energia e automação. Aqui existem três categorias: sensores de processo, que são                       

encontrados em locais similares, medindo pressões, temperaturas e vazões em                   

tubulações e embarcações; sensores de especiais, responsáveis por  medir a                   

velocidade, força e muitos outros parâmetros para otimizar processos em locais                     

como siderúrgicas e fábricas de papel e sensores de corrente e de tensão, com a                             

tarefa de monitorar a corrente e a tensão em aplicações industriais de linhas de                           

transmissão para motores a fim de proteger contra curto-circuitos e outras falhas[1]. 

Mas afinal, qual a importância dos sensores e do seu aprimoramento para                       

tecnologias do futuro? a resposta é simples, estão sendo desenvolvidos aparelhos                     

que tem a capacidade de rastrear informações como  detecção de luz, calor, um                         

movimento, umidade, pressão ou qualquer outra variável, até mesmo rastrear                   

informações como o número de etapas tomadas, quantidade e qualidade do sono,                       

calorias queimadas, frequência de pulso e humor[2]. O que todos esses aparelhos                       

têm em comum? todos possuem sensores acoplados que são responsáveis pela a                       

função de colher e transmitir esses dados. 

Os sensores já estão presentes em nosso dia a dia e são importantes em                           

vários setores, sendo imprescindíveis em determinados ramos e na automação                   

industrial. Sua importância na automação é pela sua capacidade detecção de                     

informações. Assim, os sensores podem ser usados em qualquer tipo de aplicação e                         

requisitos, tanto para as aplicações cotidianas da indústria, como para a aplicação                       

em ambientes críticos. As principais vantagens são: Padronização dos processos                   

industriais, mais qualidade dos produtos, maior agilidade nos processos industriais,                   

otimização dos processos industriais, aumento da produtividade [3]. 

Outra área que possui um interesse especial nesse tema é a da medicina.                         

Uma hipótese prevista pela Intel, em 2020, imagina uma realidade em que pessoas                         

com doenças crônicas possam usar sensores capazes de supervisionar seu                   

organismo e enviar as informações diretamente para o consultório. Um clínico geral                       

vai irar receber os dados coletados em sensores usados por seus pacientes, caso                         

algum desses possua um quadro emergencial, ele receberá um alerta que poderá ser                         

recebido até mesmo direto em seu celular. 

Outro exemplo na medicina seria caso um paciente tenha uma complicação                     

por um ferimento e esteja sendo atendido em outro local por uma enfermeira, ele                           



 

pode pedir que a profissional encoste um a sonda com um biossensor no ferimento                           

para identificar a genômica da bactéria da infecção[4]. 

Uma das inter-relações mais importantes dos sensores é com a                   

nanotecnologia, sendo escolhida em decorrência dessa lidar a produção de itens                     

com pequeno tamanho, utilizados para a construção de equipamentos inteligentes e                     

de tecnologia avançada. O nome nanotecnologia já foi citado há muito tempo atrás                         

quando os cientistas ainda estavam sonhando com algo de um tamanho tão                       

minúsculo estando relacionada ao termo nanômetro, esse sendo uma unidade de                     

medida que equivale a um bilionésimo de metro. 

A principal necessidade para se fazer uso da nanotecnologia é para que                       

exista um aumento ainda maior na utilização dos sensores e na sua produtividade,                         

isso porque os nanomateriais proporcionam dispositivos mais sensíveis, leves,                 

eficientes, com melhor tempo de resposta, menor consumo de energia e total                       

mobilidade[5]; o que irá fazer com que sensores estejam presentes, até mesmo, nos                         

menores objetos possíveis ampliando a ideia de internet das coisas(objetos se                     

comunicando com uma rede e trocando dados). 

Com sensores cada vez mais precisos e compactos o conceito de cidade                       

inteligente(Smart Cities), sistemas de pessoas interagindo e usando energia,                 

materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a                     

melhoria da qualidade de vida[6], passará a ser um futuro ainda mais real e                           

próximo. Aqui o sensores aprimorados não seriam apenas usados em atividades                     

específicas e isoladas, mas sim em termo geral, desde as atividades mais básicas                         

como compras em mercados e atividades domésticas até controle de consumo de                       

energia e de trânsito, acontecendo também a comunicação e envio de dados entre                         

sensores, tornando a tomada de decisões e administração de uma cidade mais                       

precisa e simples, consequentemente aumentando a qualidade de vida dos                   

indivíduos dessa sociedade. 
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Abstract. This paper seeks to show the influence of technology on the                       
sociability of individuals in society. Taking into account what is technology                     
and what are its benefits for its users, considering the whole process of                         
sociability and how it occurs, what are its agents. We search through the                         
article review and a brief survey to infer how technology is acting in the life of                               
people. 

Resumo. O presente trabalho buscar mostrar a influência da tecnologia sobre                     
a sociabilidade dos indivíduos em sociedade. Levando em conta o que é                       
tecnologia e quais são seus benefícios para seus usuários, considerando todo                     
o processo de sociabilidade e como ocorre, quais são seus agentes. Buscamos                       
através da revisão deste artigo e uma breve pesquisa inferir como a                       
tecnologia está atuando na vida das pessoas. 
 

1. Introdução 

A tecnologia está presente assiduamente na vida dos indivíduos, porém as pessoas se                         
prendem tanto a este artefato que ele acaba tornando-se negativo. O uso exacerbado e                           
desregrado das mídias sociais e outras tecnologias vem causando dependência pelos                     
meios de comunicação. Os usuários excluem-se do meio social para viver em um meio                           
virtual. Dependendo da forma como é usada podemos perceber seus lados positivos e                         
negativos. Neste trabalho iremos discorrer sobre como a tecnologia afeta na                     
sociabilidade dos indivíduos na sociedade atual. 

O presente estudo encontra-se organizado em três partes, de modo que, na                       
primeira parte abordamos a tecnologia como conceito e sua importância na                     
sociabilidade, assim também como nas relações culturais e estruturais. Em seguida,                     
discorremos sobre a sociabilidade, como ela pode ser compreendida, elencando as                     

mailto:%7biraneidelima17@gmail.com
mailto:%7biraneidelima17@gmail.com
mailto:monicalsiq_02@outlook.com


formas que ela acontece, desde a infância até a vida madura, mostramos também seus                           
impactos quando de encontro a tecnologia, a sua importância na vivência tecnológica e                         
por fim, sua relação quanto a interação social e as novas tecnologias. 

Na seção 2 e suas subseções iremos falar sobre o que é tecnologia, sociabilidade                           
e o impacto da tecnologia sobre a sociabilidade dos indivíduos. Na seção 3 mostraremos                           
nossa metodologia a pesquisa usada para auxiliar a elaboração deste artigo. Na seção 4                           
mostramos os resultados obtidos em nossa pesquisa. Na seção 5 concluiremos nosso                       
trabalho  
 

2. Referencial Teórico 

Nesta seção iremos discorrer sobre os conceitos de tecnologia e de sociabilidade.  

2.1. Tecnologia 

Tecnologia, segundo o dicionário Aurélio é: Ciência cujo objeto é a aplicação do                         
conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais. Logo a tecnologia                       
pode ser considerada um novo conhecimento sobre algo, seja ele técnico e científico ou                           
até mesmo novos equipamentos em várias áreas da sociedade [4]. 

É fato que a tecnologia trouxe e traz melhorias para vida de seus usuários, no                             
que diz respeito à própria evolução tecnológica, a integração entre culturas distintas, a                         
comunicação entre diferentes classes econômicas e nacionalidades, dentre outros tantos                   
fatores. A sua importância é evidenciada quando observa-se todos os campos que a                         
tecnologia abrange e se faz presente, desde, por exemplo, um jogo consideravelmente                       
simples para lazer, até a possibilidades mais densas, como gerar informações rápidas e                         
seguras para os seus usuários e, ainda possibilita a comunicação instantânea entre                       
pessoas distantes, levando ainda em consideração sua grande contribuição para a área da                         
saúde, desenvolvendo serviços e produtos da mais alta densidade tecnológico [1]. 
 

2.2. Sociabilidade 

A socialização é algo que acontece durante toda a vida. Existem alguns agentes de                             
socialização, mas aqui podemos trabalhar com duas etapas que são fundamentais para a                         
formação do ser. A primeira fase é na infância, onde a criança desenvolve suas emoções                             
e toda aprendizagem da vida, onde aprende a língua e a ter seu comportamento social                             
moldado pelo convívio social com sua família. 

A segunda parte é na vida mais madura, no fim da infância e início de sua vida                                   
adulta, nesse momento começam haver outros tipos de influências, como a escola, os                         
grupos de amigos que vêm de diferentes contextos sociais, mídias e posteriormente seu                         
ambiente de trabalho e convivência. Esses fatores podem interferir em seus valores,                       
crenças e realidades individuais. 

De acordo com Lucas O. Rodrigues “É a identidade do indivíduo que é parte                           
fundamental da construção da individualidade do sujeito, já que é nela que estão                         
inseridas as particularidades de cada um: nossas prioridades de valores, crenças,                     
orientação sexual, nacionalidade etc.” Dessa forma, observa-se que pode haver uma                     
grande influência da tecnologia na vida social de cada indivíduo, os levando até a                           



individualização de forma concreta sem que o mesmo se perceba nesta realidade, o que                           
acarreta uma sociabilidade virtual e não interação social[6]. 
 

2.3. Os impactos da Tecnologia 

Desde muito antes do que se imagina, ainda durante o período de expansão da Internet                             
ao redor do mundo (1995 -1997) uma comissão de 15 especialistas nomeados pela                         
Comunidade Européia, já buscava prever quais seriam os impactos do uso desse novo                         
recurso e como poderiam atenuar os efeitos negativos que a internet poderia produzir na                           
sociedade, no geral [2].  

Na atualidade, estando presente em todos os âmbitos, a tecnologia vem                     
revolucionando desde o campo de pesquisas científicas até o meio social das pessoas,                         
modificando assim, as formas de relacionamentos entre as mesmas. Gerando mudança                     
na forma de trabalho à forma de descontração, onde cada vez mais se dar de forma                               
virtual [5]. 

Trabalhos que antigamente necessitavam ser realizados nas organizações ou                 
empresas, com o avanço da tecnologia já é possível ser realizado em casa, ou de                             
qualquer lugar que tenha acesso a um computador com internet, diminuindo assim,                       
consideravelmente, a interação face a face entre as pessoas [5]. 

Dessa forma, a tecnologia serviu como um grande artifício que nos proporciona                       
comodidade em nossas tarefas mais triviais . É possível se comunicar com pessoas que                           
estão do outro lado do mundo, fazendo assim com que a distância diminua. No entanto                             
percebe-se que esta distância cresce com relação aos que estão próximos, é antagônico,                         
porém é uma realidade. Sendo visto como algo negativo, já que as pessoas se prendem                             
em um mundo em que a interação face a face não é mais comum [5]. 
 

3. Metodologia 

O referido trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de uma                         
revisão bibliográfica em bases de dados como scielo e google acadêmico, utilizando os                         
seguintes descritores individualmente e cruzados, tecnologia, sociabilidade, interação               
social, a fim de agregar e confrontar ideias a respeito da tecnologia e sua influência na                               
sociedade, além de, por meio de um formulário elaborado em uma plataforma digital -                           
Google Form - coletar dados, em formato de opiniões dos participantes da pesquisa.                         
Foram utilizadas duas perguntas objetivas/obrigatórias e uma subjetiva/opcional, são                 
elas, respectivamente: 
1- Você acredita que a tecnologia ajuda no seu dia a dia? (  ) Sim   (  ) Não. 
2- Você acredita que a tecnologia deixa as pessoas mais individualistas? ( ) Sim ( )                               
Não. 
3- Caso sua resposta da pergunta anterior tenha sido sim, como a tecnologia ajuda nesse                             
processo de individualismo?. 

No geral, o público alcançado, foram 41 participantes. 
 

4. Resultados 
Tabela 1:  A  tabela ilustra o resultado  da pesquisa  realizada. 



Perguntas Sim  
 

% Não % 

Você acredita que a 
tecnologia ajuda no seu dia a 

dia? 

41 pessoas 100 0 pessoas 0 

Você acredita que a 
tecnologia deixa as pessoas 

mais individualistas? 

20  pessoas 48,8 21 pessoas 51,2 

     

No que se refere a questão subjetiva, das 20 pessoas que disseram SIM, 14                           
responderam de que modo isso se dá, mostrando suas opiniões e justificativas.O                       
posicionamento dos participantes que responderam essa pergunta foi que os usuário                     
estão deixando de conhecer experiências faladas pessoalmente para irem buscar na web                       
ou em outros meios, que acaba sendo realizado de uma forma mais rápido, perdendo                           
assim o hábito de buscar informação com outras pessoas. Segue o link das respostas                           
que obtivemos na pesquisa  

https://goo.gl/YW4gjh . 

 

 

 

 

5. Conclusão 

A partir dos resultados dessa pesquisa, pode-se concluir que a socialização é algo que                           
acontece continuamente durante toda a vida do ser humano. Evidencia-se que tal                       
processo “natural” vem sendo submetido a profundas transformações com o decorrer do                       
tempo, sendo a tecnologia uma das maiores responsáveis por isso.  

Como é verificável na pesquisa realizada, muitos dos participantes assentiram                   
que a tecnologia tem sido uma ferramenta que tem deixando seus usuários mais                         
fechados ao mundo externo, vivendo menos no meio coletivo de interação real com os                           
outros indivíduos.  

O processo tecnológico ao invés de aproximar as pessoas tem criado                     
distanciamentos, tornado as relações interpessoais cada vez mais líquidas e fugazes,                     
reduzindo os vínculos e construindo barreiras com o real. No entanto, é preciso                         
explicitar que não é o ente em si, mas sim a maneira como é utilizado. 

Dessa forma, constitui-se um desafio dos profissionais em formação de todas                     
áreas que lidam com as “tecnologias” criar mecanismos que fortaleçam as relações entre                         
os indivíduos, o contato com o real, de modo que, a tecnologia retome sua finalidade                             
inicial de contribuir  com o desenvolvimento humano e não de criar entraves.  
 

https://goo.gl/YW4gjh
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Abstract. This paper describes the process of developing a hybrid geolocation 

application for smarthphones. This application provides real-time aircraft 

tracking on a map. 

Resumo. Este artigo descreve o processo de desenvolvimento de um aplicativo 

híbrida de geolocalização para smarthphones. Este aplicativo disponibiliza 

através de um mapa o rastreamento de aeronaves em tempo real. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de aplicativos para smartphone cresceu de forma 

bastante acelerada. Esse crescimento se deu por conta da grande demanda de usuários 

que possuem esse dispositivo móvel e o usam em suas atividades diárias para 

entretenimento e/ou para trabalho. Para acompanhar esse crescimento, as empresas 

sempre buscam ferramentas e técnicas capazes de tornar o desenvolvimento dos 

aplicativos cada vez mais produtivos e rápidos, principalmente nas plataformas IOS e 

Android, pois são as que dominam esse mercado no momento.  

 Por conta deste cenário, várias ferramentas de desenvolvimento multiplataforma 

(cross-platform) surgiram para tentar suprir essas necessidades. Segundo os engenheiros 

da equipe React Native no WalmartLabs “A implementação nativa é ótima na teoria, 

mas na pratica, é necessário pensar sobre o compartilhamento de produtividade, código 

e tempo de mercado, que é onde um framework de cross-platform como React Native 

entra” (BRESNAN, MATT; SAFI, M.K.; PATEL, SANKET; TENNETI, 

KEERTIMAAN). 

 Com o intuito de alcançar o objetivo deste trabalho, será utilizada uma 

ferramenta de desenvolvimento multiplataforma para a criação de um aplicativo de 

geolocalização para smartphone que disponibilizará o serviço de rastreamento de 

aeronaves em tempo real. 

2. Estado da Arte 

2.1. Desenvolvimento Móvel Cross-Platform 

No desenvolvimento de aplicações para smartphones, as empresas sempre buscam uma 

maneira de diminuir o tempo do desenvolvimento e alcançar um alto desempenho e uma 

melhor experiência de usuário (UX). Atualmente, temos duas plataformas que dominam 

esse cenário de dispositivos móveis (Android e IOS). Com isso, as empresas enfrentam 



  

o desafio de manter dois projetos para o mesmo aplicativo além do alto custo de manter 

profissionais qualificados para cada plataforma e a manutenção dos códigos. Caso 

contrário, uma parcela dos usuários que possuem smartphone não terá acesso ao 

aplicativo, o que é um problema grave (CORRAL; JANES; REMENCIUS, 2012). 

 Tendo em vista esse cenário, foram criadas ferramentas multiplataforma capazes 

de criar aplicações móveis para as várias plataformas simultaneamente. Segundo 

Fabricio Magrini Sgotti "além de prover um resultado satisfatório, também melhora a 

produtividade, reduzindo assim o tempo de entrega" (DINO). 

 Mesmo com os benefícios que as ferramentas de cross-platform podem trazer, 

escolher utilizá-las no desenvolvimento requer uma análise para saber se será possível 

solucionar todos os requisitos do projeto, caso contrário, isso poderá causar um impacto 

muito negativo no desenvolvimento. 

 Na tabela abaixo é possível visualizar um comparativo destacando algumas 

vantagens e desvantagens para compreender melhor essa relação entre o 

desenvolvimento de aplicativos móveis nativo e cross-platform. 

 

Tabela 1: Comparativo entre desenvolvimento nativo vs. multiplataforma 

 
Vantagens Desvantagens 

Nativo 
 Aplicações mais rápidas e 

eficientes 

 Aplicações totalmente 

compatíveis com o Hardware e 

recursos do dispositivo 

 Acesso a todos os recursos 

do dispositivo 

 Mais caro e mais difícil de 

manter por ter vários projetos 

para o mesmo app 

 Requer domínio de várias 

linguagens para cada 

plataforma 

  Custo elevado para manter 

bons profissionais para cada 

plataforma 

Multiplataforma 
 Reduz o custo e tempo de 

desenvolvimento e 

manutenção do código 

 O mesmo app funciona em 

outras plataformas 

 Apenas uma linguagem 

utilizada na construção do app 

 Não possui acesso a todas as 

funcionalidades do dispositivo 

 Menor desempenho 

comparado com o nativo 

 

2.2. Framework de desenvolvimento Cross-Platform mobile 

Anunciada em 2015 pela empresa Facebook, o framework React Native surgiu com a 

proposta de usar a arquitetura do React, um framework JavaScript, para a criação de 

aplicações das plataformas Android e IOS de forma nativa.  Com o React Native é 

possível reutilizar o código entre as plataformas usando os componentes nativos. 

 O Ionic é outra ferramenta usado na criação de aplicações híbridas para 

smartphone mais barata e com maior velocidade de desenvolvimento. Assim como o 

React Native, com esse framework é possível a reutilizar os condigo entre aplicativos de 



  

plataforma diferente, contudo, os componentes são renderizados dentro de um webview, 

com isso, além de não conseguir trazer uma experiência de usuário nativa, a 

performance dos aplicativos será inferior. 

3. App Radar Livre 

O App radar livre faz parte do projeto open source “Atualização da Monitoração 

Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade” do professor Arthur de Castro Callado, da 

Universidade Federal do Ceará no Campus de Quixadá, no qual será usado para o 

rastreamento de aeronaves.  

 A coleta dos dados de rastreamento é feita através de várias antenas com 

tecnologia ADS-B que recebem os dados transmitido pelas aeronaves com transponder 

ADS-B e, através de um sistema embarcado, transmitem as informações para um 

servidor onde serão armazenados os dados necessárias para fazer o rastreamento. Com 

as informações centralizadas, o aplicativo deverá acessar esse servidor e exibirá, através 

de um mapa, a localização atual de todas as aeronaves que passaram na área de alcance 

da antena.  

Com o aplicativo radar livre será possível: 

 Ficar ciente do tráfego aéreo da sua região; 

 Visualizar os detalhes do voo como rota, velocidade, posição e altitude. 

4. Trabalhos Relacionados 

4.1. Flightradar24 Rastreador de voos: App de geolocalização usado para o 

monitoramento aéreo 

Flightradar241 é um projeto de código fechado que disponibiliza um serviço global de 

rastreamento de aeronaves de todo o mundo em tempo real. Esse serviço utiliza a 

tecnologia do ADS-B para captar os dados de localização dos aviões que passam na área 

de alcance dos receptores. Essas informações são enviadas para os servidores do 

Flightradar24 onde as informações são disponibilizadas para qualquer pessoa que tenha 

interesse em acompanhar as informações de voos das aeronaves.  

 Tendo início em 2006, esse projeto foi criado por dois amantes da aviação que 

construíram uma rede de receptores ADS-B na Europa do Norte e Central. Em 2009 o 

projeto foi disponibilizado para qualquer pessoa que, caso tenha um receptor ADS-B, 

pode usá-lo capturar os dados transmitidos pelos aviões e enviar essas informações para 

o Flightradar24.  

 Com o intuito de facilitar o acesso a essas informações, a equipe da 

Flightradar24 criou um aplicativo móvel que, através do mapa do Google, é possível 

visualizar informações de voo das aeronaves, alertas emitidos pelos aviões dentre outros 

serviços.  

 

                                                 

1 https://www.flightradar24.com/ 



  

5. Procedimentos e Metodologias 

5.1. Estudo das tecnologias necessárias 

Durante essa etapa foi realizada uma pesquisa visando escolher qual ferramenta de 

desenvolvimento híbrido poderia trazer um melhor desempenho ao app do projeto. Os 

Frameworks escolhidos para pesquisa foram: Ionic, React Native e NativeScript. 

 Após a escolha da ferramenta foi reservada um tempo para estudar todas as 

tecnologias necessárias para o desenvolvimento, tendo em vista que ainda não se tinha 

dominado totalmente das habilidades, por exemplo: Java Script e Google Maps API.  

5.2. A tecnologia escolhida 

Na seção 2.2 foram descritos dois frameworks que podem ser usados para o 

desenvolvimento de aplicativos móveis híbridos. Para este projeto que propõe utilizar 

uma ferramenta multiplataforma na criação de um app para smartphone, foi selecionado 

o React Native por trazer uma maior experiência de usuário e melhor desempenho em 

relação a outras ferramentas híbridas, conforme foi constatado através das pesquisas 

citadas na seção 2.2.  

5.3. Configuração do Ambiente de desenvolvimento 

O Aplicativo está sendo desenvolvido no ambiente Windows, com isso foi preciso fazer 

a instalação de todas as dependências e configurações necessárias à utilização do React 

Native. Essas informações podem ser encontradas na documentação2 do framework. 

Dependendo de qual seja o sistema operacional seja escolhido, os programas necessários 

para o funcionamento do React Native podem mudar. 

Após a instalação das dependências, deve ser feita a instalação do módulo do React 

Native que pode ser feita através do comando executado no prompt de comando:  

Concluída a instalação do módulo do React Native, basta realizar o comando para 

iniciar um novo projeto no prompt de comando: 

 

Agora é necessário realizar o comando de execução do React Native dentro da pasta do 

projeto, no exemplo abaixo o comando vai iniciar o projeto em Android: 

                                                 

2 https://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started.html 

 npm install -g react-native-cli 

Figura 1: Comando de instalação do React Native 

 react-native init novoProjeto 

Figura 2: Comando de criação do projeto 



  

Se tudo foi realizado corretamente, o projeto será criado e em seguida é exibido no 

emulador ou no dispositivo móvel. 

6. Resultados Esperados 

O App está inicialmente sendo desenvolvido para android. Visto que estamos utilizando 

o framework React Native, grande parte do código fonte será reutilizado no app IOS e 

com isso será possível reduzir os tempos gastos em manutenção de código e a 

necessidade de aprofundar o conhecimento em outras linguagens e arquiteturas. 

 Com isso, o app Radar livre permitirá qualquer pessoa que tenha smartphone, 

independente de qual seja a plataforma, Android ou IOS, tenha acesso aos recursos de 

rastreamento de voos citados na seção 3.  

Conclusão 

O Objetivo desse trabalho, ainda em desenvolvimento, é criar um aplicativo para ser 

mais uma alternativa, além da plataforma web, para o rastreamento de aeronaves do 

projeto “Atualização da Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade”.  
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 cd novoProjeto 

 react-native run-android 

Figura 3: Comandos para inicializar o projeto 
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Resumo. Este artigo consiste na análise de alguns estudos já feitos sobre as
áreas de testes funcionais e de aceitação, com o intuito de analisar e veri-
ficar qual a influência dos mesmos para com a aceitação do software final pelo
cliente. Tem o objetivo mostrar com clareza a diferença de um sistema com
bons resultados dos testes funcionais e de aceitação, para outro que não pos-
sui bons resultados. Mostrar como a execução desses tipos de testes são feitas
e verificadas, e a partir dessas verificações, tirar conclusões junto ao cliente
para decidir se está de acordo com o que ele pedia. Esclarecer questões sobre
a participação do cliente em relação aos testes finais (funcional, aceitação).

Abstract. This article is the analysis of some studies already done on the areas
of functional and acceptance tests, in order to analyze and check the influence
of the same towards the acceptance of the final software by the customer. It
aims to show clearly the difference in a system with good results of functional
testing and acceptance, to another that does not have good results. Show how
the implementation of these types of tests are done and verified, and from these
findings, draw conclusions from the customer to decide whether you agree with
what he asked. Clarify questions about the participation of the client for final
testing (functional, acceptance).

1. Introdução
No artigo veremos alguns aspectos em relação aos testes de software para com em relação
a aceitação do cliente que deseja obter tal software, a seguir, é possı́vel notar qual a
diferença de como o sistema é aceito de acordo com os resultados de testes consideravel-
mente importantes.

Algumas das questões abordadas nesse artigo são em relação aos testes funcionais
e se os mesmos possuem um padrão, ou seja, se todas as empresas fazem da mesma forma
esse tipo de teste, ou seja, usando sempre pessoas responsáveis somente pelo teste para
testar, ou todas usam integrantes de todas as etapas do desenvolvimento para testar, dentre
outros.

Será mencionado também, considerando a visão do cliente, como o teste funcional
pode ser importante para um melhor software, ou seja, se é possı́vel perceber melhorias a
partir dos resultado dos testes, como o cliente pode interferir durante esse processo e quais
ações do cliente perante a sua decisão ao ver o resultado dos testes e quais diferenças entre
um software testado e com resultados satisfatórios para outro não testado ou sem resultado
satisfatório.

Aconselha-se que o cliente esteja sempre presente as etapas do software, princi-
palmente na de testes, para verificar se o que ele está pedindo é realmente o que a equipe



de desenvolvimento está fazendo e acompanhar possı́veis mudanças no escopo do pro-
duto, levando em consideração prazos, orçamentos e outros tipos de riscos que poderão
vir a acontecer.

2. Referencial Teórico

Serão apresentados alguns conceitos referentes ao teste de software tanto funcional, como
o de aceitação, conforme alguns autores consagrados da área, relacionando esses con-
ceitos com aspectos importantes para a qualidade do software e a perspectiva do cliente.

Antes de mais nada o leitor deve entender a diferença de alguns termos que são
mencionados e que possuem importância no contexto de testes de softwares.

Segundo Gonçalves(2016), o teste sistêmico consiste na execução de um produto
de software com a intenção de revelar falhas. Ele também se ocupa de verificar que o
sistema cumpra seus requisitos funcionais e não funcionais e de testar as propriedades
emergentes do sistema. De certa forma reunindo outros testes em um só.

Teste de software é o processo de execução de um produto, para determinar se ele
atingiu ou não suas especificações e se funciona corretamente no ambiente para o qual foi
projetado. O seu objetivo principal é identificar falhas, para que estas sejam corrigidas
antes da entrega ao usuário final.

Muitas vezes os conceitos de falha, erro e defeito são confundidos entre si, es-
tas três categorias são bem distintas. Defeito é uma atitude inconsciente do indivı́duo
tentando acertar, erro é uma resposta errada sendo exibida no lugar da correta, falha é
um comportamento operacional diferente do esperado, vários erros podem causar uma
falha. Concluı́mos então que Teste de Software identifica apenas falhas existentes em um
produto (SILVA,2010).

Defeito é uma atitude inconsciente do indivı́duo tentando acertar, erro é uma re-
sposta errada sendo exibida no lugar da correta, falha é um comportamento operacional
diferente do esperado, vários erros podem causar uma falha (SILVA, 2010).

Segundo FUKUSAWA e BALASTRERO (2016), “o teste tem como objetivo mostrar
que um programa faz o que é proposto a fazer e para descobrir os defeitos do programa
antes do uso”. O autor afirma que o projeto de desenvolvimento de software deva passar
por três estágios: testes de desenvolvimento, testes de release e testes de usuário.

Os testes funcionais são anteriores aos testes de aceitação, logo trazendo muita
dependência desses resultados, por exemplo, a partir de um resultado bom nos testes
funcionais, pode-se influenciar melhores resultados nos testes de aceitação do cliente.
Melhorando a relação da equipe com o cliente . São feitos da seguinte maneira:

Os responsáveis pelos testes em um projeto de desenvolvimento de software po-
dem ser tanto uma equipe especializada, como também pode ser partes de outras etapas do
desenvolvimento, como por exemplo, da implementação, porém, segundo MORAES et.al
as organizações de desenvolvimento de software precisam de pessoas especializadas na
função de Teste de Software. As empresas buscam esses profissionais qualificados, princi-
palmente os que têm mais conhecimento, certificações e experiência em Teste de Software
para seu quadro, na busca de maior qualidade em seus produtos. Para que os softwares
sejam testados com mais exatidão e de acordo com os requisitos e documentação dos



usuários, nesse artigo serão apresentados os principais tipos de testes que as empresas de
desenvolvimento utilizam em seus processos.

Os testes de desenvolvimento que pode ser feito pelos próprios programadores, ou
pelos testadores especializados internos do projeto, esse tipo de teste está incluso os testes
de unidade, teste de integração, e teste de sistema (Funcional).

Os testes de release possui semelhança com os testes funcionais, porém não são
feitos por integrantes do time do projeto, ou seja, deve ser realizado por pessoas externas,
sendo assim um processo de caixa-preta, onde essas pessoas possam vir a testar as fun-
cionalidades do sistema em geral, com o intuito de verificar se o produto está conforme os
requisitos. Enquanto os testes de sistema estão com a preocupação em encontrar defeitos
na atual forma do produto.

Os testes de usuário ou de cliente são normalmente feito pela visão do usuário,
por exemplo, um testador interno ou externo do projeto não tem a mesma visão que um
usuário futuro daquele sistema poderia ter, logo, esse tipo de teste é feito para que possa
analisar de forma mais clara, como seria as reações e as opiniões do usuário de fato.

Para OLIVEIRA e DARCE, o “objetivo é revelar falhas em um produto, para que
as causas dessas falhas sejam identificadas e possam ser corrigidas pela equipe de desen-
volvimento antes da entrega final”, ou seja, deixando o software conforme o escopo do
mesmo. Um software que passa em todos os testes com resultados positivos durante todo
o processo de desenvolvimento, possui grande chance de ser aceito e validado pelo cliente.
Segundo FUKUSAWA e BALASTRERO (2016), “Devido ao aumento do investimento
em testes de software, algumas empresas criaram novas funções na área de tecnologia
da informação, tais como os arquitetos, analistas de testes e testadores, ocasionando a
geração de uma mão de obra cada vez mais especializada, prezando pela qualidade e
consequentemente, aumentando a satisfação do cliente”, ou seja, um software bem plane-
jado, bem implementado, e bem testado, tem tendência a ter um feedback de satisfação
do cliente.

3. A Aceitação do Cliente
De acordo com os conceitos e com as citações acima, a presença do cliente durante o
processo de desenvolvimento de software é de suma importância, principalmente com em
relação a fase de testes.

O cliente deve estar presente nas seções de testes e acompanhar os resultados para
discutir e/ou reformular novos interesses em relação ao software. Ou seja, considerando
que os testes tenham um bom resultado, o cliente terá um perspectiva boa da equipe e
da empresa. Caso o teste não tenha um resultado satisfatório, o cliente pode conversar e
discutir com o responsável pelo projeto a fim de reduzir ou refazer partes do escopo do
projeto, dentre outras atividades.

Dividir a etapa tanto de desenvolvimento, quanto a de testes em várias etapas pode
ser uma boa forma de lhe dar com alguns problemas, tais como falhas ou erros. Com isso,
o produto poderá ter várias avaliações tanto do próprio produto para a equipe como para
o cliente.

Segundo MACEDO, “Lojas como Américas e submarino e outras valorizam seus
clientes deixando-os livres para opinar sobre os produtos adquiridos. Essas opiniões se



tornam muito importantes para a empresa saber a importância do produto que ela oferece,
e se esta atendendo a necessidade de todos.”

A satisfação é o sentimento do cliente quanto ao atendimento de suas necessidades
e desejos. Ela reflete o grau de consistência entre o que o consumidor espera de um
produto ou serviço e o que percebe após seu consumo (FERRÃO, 2010).

4. Considerações Finais

De acordo com o que foi detalhado acima, as atividades de testes vem sendo cada vez
mais explorada e destacada no meio de projetos de desenvolvimento de softwares, pelo
fato que o tempo influencia na categoria dos softwares e na sua complexidade. Logo, a
aceitação de um sistema está diretamente relacionada a qualidade do mesmo, onde essa
qualidade vem dos resultados de testes durante o desenvolvimento do software.

Hoje, o teste de software é algo essencial para um projeto de desenvolvimento.
Já houve acidentes pelo fato de o teste não ser feito corretamente, como foi o caso de
GUAM.

Trazendo cada vez mais, a importância dos testes. Pelo fato do teste ser uma
correção e também uma prevenção, a falta dele pode ocasionar problemas enormes, como
o citado acima.

Os conceitos e informações abordados terão boa influencia para o projeto de de-
senvolvimento, pois para os leitores e integrantes de uma equipe, o conhecimento de como
os sistemas são feitos e testados, e como os clientes podem se satisfazer com o resultado
desses testes e do software em geral, é de grande valor.
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OLIVEIRA, Ricardo; DARCE, Álvaro. “COMO O TESTE DE SOFTWARE
PODEAJUDAR O DESENVOLVIMENTO”. ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA-
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Fukusawa, João, and JOSÉ ORLANDO Balastrero Junior. ”A IMPORTÂNCIA
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Abstract. The paper presents an introduction to the hybrid application development, as 

well as tools for its use as, React Native and Ionic, showing their preferences and the 

differences between them. It seeks to demonstrate the market for hybrid applications – 

especially for the Information Technology audience – which is on the rise and is likely 

to increase even more among developers, for its in-the-box conveniences and cross-

platform applications. 

Resumo. O artigo apresenta uma introdução ao desenvolvimento híbrido de aplicações, 

como também ferramentas para sua utilização como, React Native e Ionic, mostrando 

suas preferências e diferenças entre as mesmas. Busca demonstrar o mercado de 

aplicações híbridas – em especial para o público da área de Tecnologia da Informação – 

que está em alta e tende a aumentar mais ainda dentre os desenvolvedores, por suas 

comodidades na implementação e seus aplicativos multiplataformas. 

1. Introdução 

Com a área da tecnologia aumentando a todo instante, o mundo passa a se conectar à 

Internet mais rapidamente, através dos diversos meios como computadores PC e 

dispositivos móveis, dentre outros. O smartphone por sua vez, torna-se o meio mais 

usado para acesso à Internet, onde a evolução tecnológica transformou-o no dispositivo 

eletrônico mais versátil do mundo. Nas projeções de estudo, o Brasil terá um 

smartphone ou tablet por cada habitante, com um total de 208 milhões, para o biênio 

2017-2018, ou seja, a busca do consumidor no mercado por esses dispositivos, não 

tende a diminuir em curto prazo (MEIRELLES; FERNANDO, 2015). 

 Essa versatilidade e comodidade oferecida pelos smartphones se dá através dos 

diversos aplicativos, cada um com sua função e encargo, que nos traz praticidade e 

rapidez em algumas tarefas realizadas no cotidiano. Para que o mercado de aplicativos 

continue crescendo, é necessário que as linhas de smartphones acompanhem essa 

evolução dos softwares. Um dos meios para essa evolução é através do 

desenvolvimento de aplicações híbridas. 

 Com isso, serão abordadas no referente artigo as funcionalidades e vantagens de 

se utilizar o desenvolvimento híbrido na produção de aplicativos, com base na 

ferramenta React Native, na qual será utilizada também na construção do aplicativo 

Radar Livre – ferramenta de utilização no Projeto Monitoração Aeronáutica por 

Múltiplas Antenas .             

2. Desenvolvimento Híbrido 

No desenvolvimento de aplicativos existem hoje tecnologias que definem como ele irá 

ser implementado, bem como a maneira de interação com os usuários. Existem três 

tipos de aplicações: nativo, web App e o híbrido. 

 Aplicativo Nativo é aquele programado em linguagem exclusiva para cada tipo 

de sistema operacional, o típico aplicativo encontrado em App Stores. Por exemplo, 



  

aplicativos nativos para sistemas operacionais Android usam a linguagem Java em seu 

desenvolvimento. Já o Web App, que não é necessariamente um aplicativo real, é 

basicamente um site desenvolvido especificamente para dispositivos móveis. Assim, ao 

ser acessado ele se adapta ao mesmo, é focado em demonstração de conteúdo. 

Finalmente, temos os aplicativos de desenvolvimento híbrido, foco principal desse 

artigo, que são os aplicativos que misturam apps nativos e web apps e podem ser 

oferecidos para mais de uma plataforma. Também podem estar disponíveis nas App 

Stores. Por usarem funções não específicas do sistema operacional utilizado (ao 

contrário de aplicativos nativos), não podem ser mais velozes que um aplicativo nativo e 

tipicamente são mais lentos. 

 

1. Representação de aplicações Nativa, Web e Híbrida. 

Fonte: http://www.redspark.io/react-native-vs-ionic/ 

 O desenvolvimento híbrido está se tornando popular entre os desenvolvedores 

mundiais pela sua praticidade no desenvolvimento multiplataforma. Utilizando o 

mesmo código em HTML, CSS e JavaScript - no caso do React Native, que só utiliza 

JavaScript - os aplicativos podem executar em diferentes sistemas operacionais, tudo 

isso, utilizando-se de ambientes de desenvolvimento como Ionic e o React Native. 

 Outras de suas vantagens seriam: a facilidade em detecção de erros por serem 

peças mais concisas de software, concentração na abstração de soluções do problema 

que estamos tratando, eficiência na resolução dos problemas e otimização de recursos. 

Temos como exemplos de aplicativos híbridos o Instagram, Twitter e Yelp. 

 

3. Ferramenta de desenvolvimento React Native 

Para desfrutar das vantagens de desenvolver de maneira híbrida, é necessária a escolha 

de umas das inúmeras ferramentas existentes para o mesmo. Dentre elas podemos citar, 

Ionic, Cordova e AngularJS, todas elas com suas características e utilidades. Essas 

ferramentas são chamadas de frameworks – fazem a junção de códigos, nos quais se 

unem para promover uma funcionalidade genérica. 



  

 O React Native foi de início um projeto da empresa Facebook, que veio pra 

revolucionar o mercado de híbridos. Ultrapassando as expectativas, o React Native é um 

poderoso framework. As aplicações desenvolvidas com o mesmo não apresentam muita 

distinção em sua execução, isto é, o usuário não sentirá diferença, comparado com 

aplicações nativas. Além de comportamento parecido, eles são menores, essencial para 

novas empresas. 

 

 3.1. React Native vs. Ionic 

Ionic é um framework que foi desenvolvido para criar aplicações híbridas. Faz uso de 

tecnologias web que permite renderizar a aplicação, para que isso ocorra é necessário o 

PhoneGab/Cordova, para que o mesmo tenha acesso as feactures nativas do dispositivo. 

A principal desvantagem de se desenvolver apps híbridos é a perda de experiência do 

usuário, que ocorre quando da migração de aplicações nativas para desenvolvimento 

híbrido e impossibilidade de uso de alguma função nativa no framework híbrido. O 

desenvolvimento de aplicativos híbridos segue a filosofia "Escreva uma vez, rode em 

qualquer lugar", ou seja, a aplicação híbrida vai utilizar o mesmo código indiferente da 

plataforma.  

 De outro lado temos o React Native, que é um framework que cria aplicações 

nativas. Utiliza principalmente o JavaScript, podendo reutilizar o mesmo código entre 

as plataformas. Entretanto, enquanto apps híbridos renderizam usando HTML e CSS, 

React Native vai renderizar usando os componentes nativos da plataforma, ou seja, a 

experiência do usuário vai estar muito perto de outros apps nativos desenvolvidos na 

linguagem da plataforma, assim teremos melhor performance e animações mais suaves 

são alcançadas. A desvantagem de se utilizar o React Native é a necessidade de se ter 

componentes para fazer a ponte com a plataforma. Vale lembrar que muitos 

componentes já são providos por padrão, porém pode ser necessário um componente 

para o qual ainda não foi realizada a portabilidade na plataforma. Nesse caso, o 

desenvolvedor deverá escrever o código específico para cada plataforma, seguindo a 

filosofia “Aprenda uma vez, escreva em qualquer lugar”, ou seja, será necessário que os 

desenvolvedores usem os componentes que melhor seguem o conceito nativo de cada 

plataforma (Redspark, 2016). 

 Então temos o React Native e o Ionic paralelamente com suas diferenças e 

vantagens, como também desvantagens. Cada um é mais apropriado para um tipo de 

aplicação, cabe ao desenvolvedor identificar qual o mais apropriado para o tipo de 

aplicação a ser desenvolvida. 

Principais diferenças entre as ferramentas: 

 

REACT NATIVE IONIC 

Especialidade em aplicações nativas Especialidade em aplicações híbridas 

Linguagem HTML/CSS Linguagem JavaScript 

Custo maior Custo menor 



  

Maior experiência do usuário Perda de performance 

Maior tempo de desenvolvimento Menor tempo de desenvolvimento 

Maior complexidade Menor complexidade 

 

4.Conclusão  

O artigo apresenta um pouco sobre o desenvolvimento híbrido, suas aplicações e 

vantagens, como também desvantagens, comparando-o com outros tipos de 

desenvolvimento. Com isso, temos a conclusão que utilizar o desenvolvimento híbrido 

no dia-a-dia pode trazer inúmeras praticidades para o desenvolvedor. Tal tipo de 

desenvolvimento chega ao mercado de apps como inovação tecnológica, com seus 

aplicativos multiplataforma. O desenvolvedor tem assim menos código a implementar 

como também outras vantagens citadas anteriormente nesse artigo. Foram apresentadas 

as ferramentas de desenvolvimento React Native e Ionic, tendo sempre como foco 

principal o React Native que será utilizado no Projeto de Monitoração Aeronáutica por 

Múltiplas Antenas. As duas ferramentas foram comparadas, mostrando vantagens e 

desvantagens de cada uma, bastando ao desenvolvedor escolher a que mais se encaixa 

com seu projeto. Assim, vemos que aplicações híbridas, no mercado de aplicativos para 

smartphones, está ganhando força entre os desenvolvedores. Portanto, entender tais 

ferramentas é essencial para quem deseja desenvolver aplicativos para smartphones. 
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1Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
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Abstract. This paper makes a study of the adherence of the Nucleus of Practices
in Informatics (NPI) of the Federal University of Ceará in the Quixadá Campus
to Level G of the MPS.BR. An interview was conducted as a way of collecting the
data about the process of development of the NPI, from these data an analysis
was made to verify in which the NPI process is not compatible with the MPS.BR
and, from that, to suggest improvements.

Resumo. Este artigo faz um estudo da aderência do Núcleo de Práticas em
Informática (NPI) da Universidade Federal do Ceará no Campus Quixadá ao
Nı́vel G do MPS.BR. Foi realizada um entrevista como forma de coletar os dados
sobre o processo de desenvolvimento do NPI, a partir desses dados foi feita
uma análise para verificar em que o processo do NPI não é compatı́vel com o
MPS.BR e, partir disso, sugerir melhorias.

1. Introdução
A utilização de sistemas de software por pequenas e médias empresas tem se tornado
cada vez mais comum devido à redução dos custos de acesso à tecnologia,implantação e
manutenção [Leal et al. 2012]. Como consequência, se observa uma crescente demanda
por empresas que possam desenvolver tais sistemas de software. Segundo a ABES (2016),
o mercado brasileiro de software em 2015 teve um crescimento de 30,2% em relação a
2014.

Diante da crescente demanda por software, as empresas de desenvolvimento de
software viram a necessidade de melhorar os seus processos de desenvolvimento para a
redução de custos e tempo de desenvolvimento, garantindo assim, a sua competitividade
no mercado de software. Com essa necessidade das empresas, vários modelos e normas
de melhorias de processos surgiram [Rodrigues 2009].

Na área de qualidade de software, esforços significativos têm sido concentrados
na definição de modelos e normas que auxiliam na melhoria dos processos internos e
promovem a normatização de produtos e serviços, visando obter mais controle sobre os
processos e mais competitividade para as organizações [Leal et al. 2012]. Os mais co-
nhecidos no Brasil são o CMMI (Capability Maturity Model Integration) e o MPS.BR
(Melhoria do Processo de Software Brasileiro).

Este trabalho tem como objetivo verificar a aderência dos processos do Núcleo de
Práticas em Informática da Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá ao nı́vel de
maturidade G do MPS.BR e identificar oportunidades de melhorias no seu processo. O



Núcleo de Práticas em Informática (NPI) do Campus da Universidade Federal do Ceará
- Campus Quixadá presta serviços em soluções de TI para a comunidade acadêmica e
sertão central cearense. Ele foi criado em 2009 com o intuito de suprir as necessidades
de sistemas de uso interno do campus, porém, com o tempo, houve a necessidade de seu
crescimento [Gonçalves1 et al. 2013].

2. Trabalhos Relacionados

Em [Martins 2009], foi realizada uma avaliação da aderência de uma organização às
especificações do nı́vel G do MPS.BR. O objetivo do trabalho foi avaliar o processo de
desenvolvimento de software de uma organização, verificando se os processos existen-
tes nela estavam compatı́veis com as especificações propostas no nı́vel G do MPS.BR e
propor soluções.

[Leal et al. 2012] e [Rodrigues 2009] buscaram avaliar a implantação do MPS.BR
em empresas, com o objetivo de identificar e analisar seus benefı́cios, dificuldades e fato-
res de sucesso. Ambas as pesquisas foram feitas com empresas avaliadas e com alcance
em algum nı́vel do MPS.BR. [Leal et al. 2012] fez a pesquisa com empresas do estado do
Paraná, [Rodrigues 2009] fez a pesquisa com empresas do estado de São Paulo.

[Ceratti 2015] realizou um estudo de caso da implantação do nı́vel G do MPS.BR
em uma empresa de TI. O objetivo do trabalho foi analisar a implantação do Nı́vel G
do MPS.BR em uma empresa, documentando as atividades da implantação conforme as
etapas eram realizada se fazer uma comparação do antes e depois da implantação do
modelo.

3. Fundamentação Teórica

Neste tópico são descritos conceitos importantes deste trabalho. É feita uma descrição de
Qualidade de software e conceitos do MPS.BR, o modelo escolhido para o desenvolvi-
mento deste trabalho.

3.1. Qualidade de Software

Qualidade de software é caracterizado por um conjunto de caracterı́sticas a serem satis-
feitas em um determinado grau de modo que o software satisfaça às necessidades de seus
usuários [Sommerville 2011]. [Rocha et al. 2001] afirmam que um software tem de ter
caracterı́sticas que que atendam às necessidades de todos os usuários que fazem seu uso.

Um dos argumentos no estudo de qualidade de software é que a qualidade do
produto de software está diretamente ligada a qualidade do processo de desenvolvimento
do software. [Sommerville 2011, p.457] afirma que “a qualidade de software está di-
retamente relacionada com a qualidade do processo de desenvolvimento do mesmo”.
[Martins 2009] afirma que a qualidade de um processo é determinada pela sua capaci-
dade de geração das caracterı́sticas implı́citas de qualidade esperadas para o produto e a
aplicação de métodos, técnicas e ferramentas que favoreçam o processo de desenvolvi-
mento do produto de software. Um dos modelos de melhoria de processo de software é o
MPS.BR.



3.2. MPS.BR

O MPS.BR é um modelo de melhoria de processos de software criado no Brasil espe-
cializado em atender micro, pequenas e médias empresas de desenvolvimento de soft-
ware. Seu desenvolvimento foi iniciado em 2003 pelas instituições SOFTEX, Riosoft,
COPPE/UFRJ,CESAR, CenPRA e CELEPAR. O foco do MPS.BR está em empresas
que possuem poucos recursos para investir em melhoria de processos, mas que veem
isso como necessidade [Koscianski and dos Santos Soares 2007]. O MPS.BR aproveita
padrões e modelos de melhorias que já existem, entre eles o CMMI, principal modelo de
melhoria de software, para ser compatı́vel com os padrões de qualidade aceitos internaci-
onalmente.

O MPS.BR é organizado em cinco componentes, são eles: Modelo de Referência
MPS para Software (MR-MPS-SW) , Modelo de Referência MPS para Serviços(MR-
MPS-SV), Modelo de Referência MPS para Gestão de Pessoas (MR-MPS-RH), Método
de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS). Para este trabalho, foi usado
como referência o MPS para Software (MR-MPS-SW).

O modelo de referência para software (MR-MPS.BR) define nı́veis de maturidade
que combinam processos e sua capacidade [SOFTEX 2016]. Cada nı́vel mostra o patamar
de uma organização em relação à evolução de seus processos, caracterizando estágios de
melhoria da implementação de processos. Ele define sete nı́veis de maturidade, sendo o
nı́vel A o mais alto e o nı́vel G o mais baixo.

Para cada nı́vel de maturidade é definido um conjunto de processos que indica
qual deve ser o foco da melhoria. O progresso e consequente alcance de um determinado
nı́vel de maturidade MPS se obtem quando são atendidos os propósitos e todos os resul-
tados esperados dos processos e dos atributos de processo estabelecidos para aquele nı́vel
[SOFTEX 2016].

O nı́vel de maturidade G é composto pelos processos Gerência de Projetos e
Gerência de Requisitos, cada um com resultados esperados que devem atingir. São 19
resultados esperados para o processo de Gerência de Projetos e 5 para o processo de
Gerência de Requisitos [SOFTEX 2016].

4. Metodologia

Figura 1. Procedimentos

Para a realização deste trabalho, foram realizadas coletas de dados sobre o pro-
cesso usado no NPI e análise dos mesmos. A etapa de coleta de dados foi dada através de
entrevistas, com o objetivo de identificar os indicadores de implementação dos resultados



esperados dos processos de Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos, que compõem
o nı́vel G do MPS.BR. A entrevista foi realizada com um lı́der técnico do NPI. Para rea-
lizar a entrevista, foi elaborado um roteiro1 que serviu como apoio durante a entrevista, a
partir das perguntas surgiram discussões sobre as práticas e processos no NPI, este roteiro
foi adaptado do trabalho de [Martins 2009]. Toda a discussão foi registrada por meio de
anotações feitas pelo pesquisador para depois serem analisadas.

A partir dos dados coletados, foi feita uma análise para verificar a implementação
pelo NPI de cada resultado esperado dos processos de Gerência de Projeto e Gerência de
Requisitos, e então verificada sua aderência ao nı́vel G do MPS.BR. Após essa análise,
foram levantadas oportunidades de melhorias em relação aos resultados esperados de pro-
cessos que não tiveram evidências para comprovar sua implementação ou não estão com-
pletamente implementados.

5. Resultados
Como resultados preliminares, se obteve, através da entrevista, os indicadores de
implementação2 dos resultados esperados dos processos do nı́vel G, pelo NPI. O NPI
não apresentou indicadores de implementação para todos os resultados esperados, com
isso, foi constatado que ele não está totalmente aderente ao nı́vel G do MPS.BR. Como
o MPS.BR é um modelo muito documental, nem todos os resultados esperados do pro-
cessos do nı́vel G, que não apresentaram indicadores de implementação pelo NPI, foram
considerados oportunidades de melhoria, pois o NPI é um ambiente ágil e não seria útil
ter algumas práticas do MPS.BR.

Dado isso, a Tabela 1 mostra alguns resultadores esperados dos processos
de Gerência de Projetos e Gerência de Requisitos que não tiveram indicadores de
implementação ou não foram implementados completamente.

Tabela 1. Resultados esperados
ID Resultado esperado

GPR 4.
O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho
são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas.

GPR 6.
Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de
ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados.

GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado.
GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto.

Esses resultados foram identificados como oportunidade de melhorias por serem
considerado importante em um processo de desenvolvimento de software. O próximo
passo é buscar técnicas e práticas que ajudem a implementar o resultados esperados mos-
trados na Tabela 1.

6. Considerações finais
Com este trabalho pôde-se constatar que o NPI não está totalmente aderente ao nı́vel G
do MPS.BR. Foi constatado também que ele não implementa alguns resultados esperados

1https://drive.google.com/open?id=0B4QWWyOW7R3-MFdFT3FhVUppRGs
2https://drive.google.com/open?id=0B4QWWyOW7R3-QXEzNkVqUTNaRnc



para os processos referente a esse nı́vel. Como o NPI é um ambiente ágil, se alguns desses
resultados fossem implementados, o seu processo poderia ser descaracterizado, e assim,
perdendo qualidade. Esse trabalho também vai sugerir melhorias que podem ser feitas a
partir de resultados esperados não implementados que sejam viáveis sua impĺementação
para um ambiente ágil como o NPI.

Como trabalhos futuros, serão buscadas e sugeridas técnicas e práticas que possam
ser utilizadas pelo NPI em seu processo. Essas buscas serão baseadas pelos resultados
que não mostraram indicadores de implementação e também por aqueles que mostraram
indicadores, mas que podem ser melhorados.
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Abstract. This paper discusses the importance of understanding urban mobility
and a study of a shared bicycle transport system. To do so, a data analysis of the
Bicicletar program was carried out, and a tool developed to answer questions
that may be useful for users as well as for administrators.

Resumo. Este artigo discute a importância de entender a mobilidade urbana
e faz um estudo sobre um sistema de transporte de bicicletas compartilhadas.
Para tal, foi realizada uma análise dos dados do programa Bicicletar, e desen-
volvida uma ferramenta para responder perguntas que podem ser úteis tanto os
usuários quanto para os administradores do programa.

1. Introdução
A mobilidade urbana nas grandes cidades tem sido afetada pelo crescente tráfego de
veı́culos, causando atrasos, estresse e insatisfação nas pessoas [Júnior et al. 2016]. Para
solucionar alguns desses problemas, é preciso realizar uma análise mais aprofundada so-
bre como as pessoas utilizam os transportes, sejam eles públicos ou privados.

Nos últimos anos, um dos sistemas de mobilidade urbana que está, cada vez
mais, ganhando popularidade é o sistema de transporte de bicicletas compartilhadas.
Esses sistemas contribuem de forma satisfatória para o meio ambiente e para as pes-
soas [Moncayo-Martı́nez and Ramirez-Nafarrate 2016]. Para [Liu et al. 2015], o sis-
tema de bicicletas compartilhadas é uma opção de transporte inovadora e sustentável
com vários benefı́cios, trazendo uma solução amigável ao meio ambiente. Segundo
[Chen et al. 2013], é um desafio fundamental construir sistemas de transporte eficientes e
sustentáveis que acolham o crescente aumento da população nas cidades.

Para [Purnama et al. 2015], é de fundamental importância entender a mobilidade
urbana, já que possibilitaria o avanço em diversas aplicações, como sistemas de transporte
inteligente, planejamento urbano, serviços baseados em localização e em outras áreas so-
cieconômicas. O Bike Sharing System (BSS) com detecção de origem e destino, que regis-
tram a hora da partida e chegada, estão entre os sistemas de transporte mais promissores
à análise. Mesmo sem o rastreamento por GPS, o sistema ainda pode obter informações
úteis de forma satisfatória, como caraterı́sticas espaço temporal da mobilidade individual.

No presente trabalho, assim como em [Purnama et al. 2015] e
[Moncayo-Martı́nez and Ramirez-Nafarrate 2016], o foco é dado ao sistemas de bi-
cicletas compartilhadas, mais especificamente o programa Bicicletar1, da cidade de

1http://www.bicicletar.com.br/



Fortaleza, que atualmente conta com 80 estações espalhadas por vários bairros da capital
cearense. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ferramenta para fazer análise
dos dados do programa Bicicletar. Com esta ferramenta, será possı́vel que usuários e
administradores do programa Bicicletar possam obter informações sobre as estações e
obter respostas que o site oficial do programa não oferece.

O restante deste artigo encontra-se organizado da seguinte forma. Na Seção 2, são
apresentados os trabalhos relacionados. Na Seção 3, a solução proposta é introduzida.
Alguns resultados obtidos com a ferramenta são discutidos na Seção 4. Por fim, a Seção
5 descreve as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Em [Júnior et al. 2016], foram analisados dados de corridas de táxi solicitadas a partir
da aplicação para smartphones WayTaxi na cidade de Belo Horizonte-MG. O estudo
baseia-se em uma metodologia de caracterização e foi dividido em caracterização tem-
poral e caracterização espacial. Os autores constataram que, nos momentos de pico de
solicitações, a demanda não foi atendida, gerando cancelamentos dos usuários. Além
disso, a maioria das solicitações foram realizadas na região centro-sul da cidade e finali-
zadas em um bairro nobre ou em lugares que possibilitam a saı́da da cidade.

No trabalho de [Purnama et al. 2015], a mobilidade urbana foi analisada através
de um conjunto de dados de bicicletas compartilhadas de Londres, que continha cerca de
2.961.183 viagens com 566.888 usuários e 569 estações. Com o objetivo de caracteri-
zar e prever a mobilidade urbana, o estudo focou na identificação de usuários altamente
previsı́veis, revelando suas caracterı́sticas de mobilidade e prevendo seus movimentos.
Foi feita uma distribuição de usuários pelo seu nı́vel de previsibilidade e caracterização
de padrões de mobilidade entre os grupos de usuários, através de análises temporais e
espaciais.

Com esses dados, foi possı́vel descobrir que existia forte distinção entre as carac-
terı́sticas dos usuários em relação à mobilidade espaço-temporal. Pela manhã, constatou-
se que os usuários andam em maior velocidade e em maiores distâncias que em outros mo-
mentos e que a próxima localização do usuário depende principalmente de sua localização
atual. Além disso, notou-se que em um contexto de previsão, os usuários registrados são
altamente previsı́veis, mas usuários com alto ı́ndice de viagens são ligeiramente superio-
res, sendo eles registrados ou não.

[Moncayo-Martı́nez and Ramirez-Nafarrate 2016] analisaram a mobilidade ur-
bana com base no sistema de bicicletas compartilhadas na Cidade do México e o conjunto
de dados foi obtido através de um site de dados abertos, com cerca de 18 milhões de vi-
agens entre 444 estações, do perı́odo de janeiro de 2010 a janeiro de 2015. Os autores
obtiveram o tempo médio dos usuários ao usar as bicicletas e foi possı́vel classificar as
estações como estações de suprimento ou de demanda, onde estações de suprimento são
aquelas estações em que existe mais saı́das de viagens do que chegadas, enquanto, nas
estacões de demanda, existe um ı́ndice maior de chegadas de viagens. Além disso, os
autores identificaram que muitas viagens começam e terminam na mesma estação.

O presente estudo, assim como os trabalhos mencionados, também visa ana-
lisar dados de programas voltados para a mobilidade urbana, mas diferente de



[Júnior et al. 2016], que analisava dados de corridas de táxis, este trabalho pretende ana-
lisar dados de um sistema de bicicletas compartilhadas da cidade de Fortaleza - Ceará.
Diferente de [Moncayo-Martı́nez and Ramirez-Nafarrate 2016] e [Purnama et al. 2015],
que também focaram em bicicletas compartilhadas, nossa solução não utilizará uma base
de dados pronta ou fornecida pelos administradores dos sistemas. Além disso, não terá as
informações dos usuários e identificação da bicicleta, o que limitará o escopo das pergun-
tas. Apesar disso, as informações que serão geradas com a ferramenta a ser desenvolvida
poderão auxiliar o usuário final e os administradores do programa Bicicletar.

3. Solução Proposta
A Figura 1 apresenta os principais passos seguidos para a construção da ferramenta: coleta
da base de dados, processamento dos dados e apresentação dos resultados.

Figura 1. Passos da Criação da Ferramenta Proposta

Para a coleta dos dados do programa Bicicletar, foi utilizada a técnica chamada
Scraping, que é uma técnica de software utilizada para extrair informações de sites, trans-
formando os dados não estruturados em dados estruturados [Sundaramoorthy et al. 2017].
Com essa técnica, foram extraı́das a cada 30 segundos, do site oficial do programa,
informações importantes das estações, tais como número de bicicletas disponı́veis,
número de vagas, status e localização de cada estação. Para este estudo, foram coleta-
dos dados de 01 de abril de 2017 até 30 de junho de 2017. A ferramenta proposta deverá
ser capaz de responder uma lista de perguntas, dentre elas:

1. Quais as estações mais e menos utilizadas?
2. Quais os dias da semana em que uma determinada estação é mais usada?
3. Dado um dia da semana e uma estação, qual horário ela é mais usada?
4. Dado um dia da semana e uma estação, quais horários ela costuma estar com

bicicletas disponı́veis?
5. Dado um dia da semana e uma estação, qual a média de tempo em que a estação

tem bicicletas disponı́veis?
6. Dado um dia da semana e um horário, quais estações costumam estar com bici-

cletas disponı́veis?



7. Qual a probabilidade de uma estação não ter bicicleta em um determinado
dia/horário?

Na etapa de processamento dos dados, foi feita uma agregação destes de 15 em 15
minutos, obtendo as informações de: média, mı́nimo, máximo, desvio padrão, tanto das
bicicletas disponı́veis quanto das vagas disponı́veis. Além disso, obtendo a porcentagem
de tempo em que as estações estavam ativas e em manutenção. Depois da agregação, os
dados são salvos em um banco de dados MySQL2.

Com os dados armazenados no banco, as perguntas formuladas são respondidas
através de consultas SQL e apresentadas para o usuário em gráficos e mapas de calor,
através de uma página web.

3.1. Estado Atual do Trabalho e Resultados Preliminares

O presente trabalho está na fase de responder as perguntas definidas. Já foram respondidas
algumas questões como: quais estações foram mais e menos utilizadas levando em conta
o perı́odo coletado (ver Figura 2 (a)), qual dia da semana a estação é mais utilizada e qual
horário dado um dia da semana ela é mais utilizada (ver Figura 2 (b)).

(a) Gráfico estações mais e menos utilizadas (b) Uso das estações dia da semana e horários

Figura 2. Representação gráfica das respostas

4. Conclusão
O trabalho proposto visa analisar a mobilidade urbana, do programa Bicicletar, uma opção
de transporte sustentável, não poluente e, além disso, é uma solução de transporte de
pequeno trajeto, que facilita o deslocamento de pessoas em centros urbanos. A ferramenta
proposta é open source. No trabalho está faltando desenvolver as respostas para a lista de
perguntas que foi definida e apresentar estas no site que está em desenvolvimento.
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Abstract. The CONTEST system was developed to support the organizers of                     
Encontros Universitários at UFC - Campus Quixadá. The system began to be                       
used in 2016 and throughout the year 2017, several bugs were fixed and new                           
functionalities were implemented. This work presents the system, pointing out                   
its justification, development and improvements implemented. 

Resumo. O sistema CONTEST foi desenvolvido para apoiar a organização                   
dos Encontros Universitários na UFC - Campus Quixadá. O sistema começou                     
a ser utilizado em 2016 e ao longo do ano de 2017, diversos bugs foram                             
corrigidos e novas funcionalidades foram implementadas. Este trabalho               
apresenta o sistema, apontando sua justificativa, desenvolvimento e melhorias                 
implantadas. 

1. Introdução 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus Quixadá, desenvolveu seu próprio                     
sistema para que seja usado anualmente nos Encontros Universitários, que tem como                       
objetivo difundir junto à comunidade acadêmica, atividades de ensino, pesquisa,                   
extensão, arte e cultura e de experiências diversas desenvolvidas por alunos da UFC. 

Diante da necessidade de gerenciar esse evento no Campus de Quixadá, surgiu o                         
sistema Controle de Eventos de Submissão (CONTEST) que tem por objetivo gerenciar                       
a submissão de trabalhos. O sistema permite a criação de eventos públicos e privados,                           
permitindo o envio de trabalhos, revisões e envio da versão final do trabalho. O sistema                             
permite que o(s) autore(s) do trabalho possam acompanhar a submissão e recebam o                         
feedback das revisões realizadas, juntamente com o status final do trabalho e que o                           
organizador do evento atribua revisores aos trabalhos submetidos. 

O CONTEST foi desenvolvido pelo Núcleo de Práticas de Informática (NPI)                     12

da UFC Campus Quixadá. O sistema começou a ser utilizado nos Encontros                       
Universitários 2016 e desde então melhorias como, correção de bugs e a adição de                           
novas funcionalidades, vêm sendo realizadas.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar o sistema CONTEST,                     
as tecnologias e metodologia utilizadas no desenvolvimento, e as melhorias aplicadas ao                       
longo do ano de 2017. 

1 https://sistemas.quixada.ufc.br/contest/ 
2 https://github.com/npi-ufc-qxd/contest 

 



 

2. CONTEST 

2.1. Justificativa 

O sistema utilizado pela UFC em Fortaleza não atendia a demanda do Campus de                           
Quixadá, e, por isso, surgiu a necessidade de criar um sistema que pudesse ser utilizado                             
pelos alunos e servidores do campus. Dessa forma, os próprios alunos do campus                         
desenvolveram o Sistema dos Encontros Universitários (SEU). No entanto, havia                   
constantes pedidos para adição de novas funcionalidades e melhorias para o SEU .                       3

Como o sistema utiliza tecnologias antigas, a coordenação do NPI decidiu desenvolver                       
um novo sistema com mais funcionalidades e tecnologias mais atuais,o CONTEST. 

O CONTEST se tornou um grande aliado da organização dos Encontros                     
Universitários, pois ele é usado desde a criação do evento, gerenciando toda a parte de                             
submissão de trabalhos, facilitando também na distribuição de trabalhos em trilhas e                       
seções, até a geração de relatórios gerais do evento. 

2.2. Tecnologias 

As tecnologias Web utilizadas no desenvolvimento do sistema são as seguintes: Spring                       
Framework , Java , HTML5 , Thymeleaf , MaterializeCSS e JavaScript . Para o                 4 5 6 7 8 9

gerenciamento de versão está sendo utilizado o Git , enquanto para o gerenciamento de                         10

mudanças, o Github e para o gerenciamento de atividades, o Zube.io . O TravisCI                         11 12 13

está sendo utilizado para a integração contínua, e para a análise estática de código, o                             
Codacy . E, por último, o SonarQube está sendo utilizado como um sistema de                         14 15

gerenciamento de qualidade de código do software. A seguir as figuras ilustrativas do                         
uso das tecnologias usadas no CONTEST. A figura 1 mostra a utilização do Github,                           
junto com CodacyCi, Travis e Sonarqube. A figura 2 mostra o gerenciador de tarefas                           
Zube.io. A figura 3 mostra a ferramenta de desenvolvimento do Spring Framework                       
chamada STS usando java para Web, com Thymeleaf, materialize css, HTML 5 e                         
JavaScript. 
 

3 https://sistemas.quixada.ufc.br/seu/ 
4 https://spring.io/ 
5 https://java.com 
6 https://www.w3.org/html/ 
7 http://www.thymeleaf.org/ 
8 http://materializecss.com/ 
9 https://www.javascript.com/ 
10  https://git-scm.com/ 
11  https://github.com/ 
12  https://zube.io/ 
13  https://travis-ci.org/ 
14  https://www.codacy.com/ 
15  https://www.sonarqube.org/ 

 



 

Figura 1.  Integração do Github, CodacyCI, Travis e Sonarqube 

 

Figura 2.  Gerenciador de tarefas Zube.io 

 



 

 

Figura 3. Spring Framework com Java Web, Thymeleaf, Materialize css, JavaScript e 
HTML 5. 

2.3. Metodologia 

O NPI é formado hierarquicamente pelo Diretor e Coordenador do NPI, Líder de                         16

projeto e Equipe do projeto. Já o Time de desenvolvimento do CONTEST é formado                           
atualmente pelo coordenador do NPI, um líder do projeto e quatro estagiários. O                         
processo de desenvolvimento do NPI é baseado no Scrum [Schwaber  2004].  

Dessa forma o coordenador do NPI desempenha o papel de Product Owner e é                           
responsável por definir os requisitos, solicitar novas funcionalidades e mudanças, bem                     
como aprová-las. O líder do projeto desempenha o papel de Scrum Master realizando o                           
planejamento das sprints e o acompanhamento das atividades a serem executadas pela                       
equipe de desenvolvimento, bem como avaliando os participantes de acordo com as                       
entregas realizadas e desempenho individual. Os estagiários desempenham o papel de                     
equipe de desenvolvimento, participam do planejamento das sprints e desenvolvimento                   
das funcionalidades do sistema juntamente com o líder do projeto. Além disso, o líder                           
do projeto também é responsável por tirar dúvidas dos membros da equipe do projeto                           
relacionadas à questões tecnológicas e de garantir o envolvimento de todos [Gonçalves                       
et al. 2013]. 

2.3. Melhorias 

Ao longo de 2017 foram aplicadas diversas melhorias no sistema, desde correção de                         
bugs à introdução de novas funcionalidades. Ocorreu a refatoração das principais                     
funcionalidades das visões Organizador, Revisor, Autor e Coautor e refatoração do                     
Dashboard, melhorando os fluxos. 

Novas funcionalidades foram adicionadas, como a notificação via e-mail da                   
confirmação de envio do trabalho para autores, assim, os mesmos podem comprovar                       

16  http://www.npi.quixada.ufc.br 

 



 

que o seu trabalho foi enviado com sucesso. Outra melhoria implantada foi a                         
possibilidade do organizador gerar a lista de presença de uma sessão, facilitando o                         
controle de frequência dos participantes que irão apresentar os trabalhos. O sistema                       
também incluiu a opção de um trabalho ser revisado por mais de um revisor,                           
funcionalidade requerida pela organização do evento.  

Diversos bugs foram reportados e corrigidos, tanto ao longo do ano, antes do                         
sistema entrar em produção, e também após o primeiro release deste ano. Os principais                           
bugs corrigidos foram a permissão de download do trabalho por todos os papéis do                           
sistema, as funções de excluir, reenviar um trabalho e realizar login. Alguns fluxos                         
também foram melhorados após percebermos a dificuldade de alguns usuários em                     
acessar algumas telas do sistema. 

3. Considerações Finais 

Apesar de o sistema ainda apresentar alguns pontos que precisam de melhoria, podemos                         
perceber que os bugs corrigidos e as novas funções implementadas contribuíram para                       
um melhor uso do sistema, atendendo a algumas necessidades requeridas pelos                     
organizadores do evento. O próximo passo é reportar todas as melhorias que ainda                         
podem ser feitas para garantir que o sistema se torne mais fácil de usar e promova uma                                 
melhor experiência para os usuários. 
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Abstract.This paper usually Mathematics aims to present some algorithms of 

Number Theory generally seen in the discipline of Discrete Mathematics and, 

subsequently, discuss the construction a web page using the algorithms that 

will be discussed.  

Resumo. Este artigo usualmente matemático tem por objetivo apresentar 

alguns algoritmos de Teoria dos Números comumente vistos na disciplina de 

Matemática Discreta. E, posteriormente, propor a criação de uma página web 

usando os algoritmos mencionados. 

1. Introdução 

A Matemática Discreta é uma área de estudo da matemática que investiga de maneira 

específica os objetos discretos. Por isso, na maioria das vezes são utilizados para estudo 

conjuntos enumeráveis, pois existe uma bijeção com o conjunto dos números naturais e, 

por isso, dificilmente, será tratado o conceito de continuidade, assim, as estruturas 

discretas serão evidenciadas. 

Assim, na disciplina de Matemática Discreta pode ser estudado, em geral, Provas, 

Estruturas Discretas, Conjuntos, Relações, Funções, Teoria dos Números, Grafos, etc... 

Abordaremos, a Teoria dos Números, pois ela se concentra no estudo do conjunto dos 

números inteiros e tem a característica de ter forte apelo algorítmico. Logo, na 

disciplina pode-se estudar assuntos tais como o Teste de Primalidade, a Fatoração, o 

Máximo Divisor Comum (MDC), o Mínimo Múltiplo Comum (MMC), o Crivo de 

Eratóstenes, o Algoritmo de Euclides e a Criptografia RSA. 

Com o objetivo de facilitar o aprendizado de alguns algoritmos de Teoria dos Números 

vamos apresentá-los utilizando uma interface web. Dessa forma, os alunos podem 

interagir com os conceitos apresentados na disciplina. Portanto, visamos facilitar o 

entendimento de Teoria dos Números e estimular os alunos a terem interesse nos 

algoritmos e na aplicação do conteúdo da disciplina através da programação. 

2. Definições 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos alguns conceitos importantes de Teoria dos 

Números que serão abordados de uma forma mais simples, mas que não prejudicam o 

aprendizado. É importante salientar que algumas definições discutidas darão base para a 

criação dos algoritmos, os quais se baseiam em princípios básicos e avançados. 

2.1. Teorema do resto e do quociente 

mailto:martinsp098@gmail.com
mailto:wladimirufc@gmail.com
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Teorema: Sejam a, b ∈ 𝑍 𝑐𝑜𝑚 b > 0. Então, existem inteiros q, r únicos tais que 

a = qb +r, com 0 ≤ r < b 

Onde a é o dividendo, b é o divisor, q é chamado quociente, e r é denominado resto da 

divisão. [1] 

Este é um dos resultados mais fundamentais da Teoria dos Números, pois a partir deste 

diversos teoremas podem ser provados. Basicamente, o teorema afirma que existe 

somente um único par de números inteiros q e r tal que a sentença será satisfeita. Ou 

seja, se tomar quaisquer dois números que satisfazem a hipótese sempre existirá outros 

dois números que podem ser descobertos a partir de um cálculo. 

Para calcularmos q e r, utiliza-se a interpretação de divisibilidade. Tomemos um 

exemplo, se b | a significa que existe um menor k inteiro tal que a = kb. Isto significa 

que a é b somado k vezes. Expandindo este raciocínio para o teorema e usando o 

exemplo de c não dividir d, tem-se que deve existir um maior número inteiro w tal que 

wc < d. É evidente a utilização do maior número w, pois quando este for multiplicado 

por c, o resultado ainda deverá ser menor que d. Daí, w < d/c, como w é o maior número 

inteiro que satisfaz essa inequação deve-se tomar w = ⌊𝒅/𝒄⌋. Logo, restará um número 

inteiro positivo m menor que c tal que d = wc +m. Dessa forma, é perceptível que o 

quociente será w e que o resto será m. Assim, basta tomar q = ⌊𝒅/𝒄⌋. e r =d - ⌊𝒅/𝒄⌋c. 

2.2. Divisor Comum 

Definição: Sejam a, b ∈ 𝑍. Diz-se que um inteiro d é um divisor comum de a e b, se d|a 

e d|b. [1] 

2.3. Máximo Divisor Comum 

Definição: Sejam a, b ∈ 𝑍. Diz-se que um inteiro d é o máximo divisor comum de a e b 

se d for divisor comum de a e b e se e é um divisor comum de a e b, então e ≤ d. [1] 

O Máximo Divisor Comum afirma que dado qualquer inteiro, excluindo a e b iguais a 

zero, irá existir um divisor máximo no conjunto dos divisores de a e b. Dessa maneira, 

para obtermos o MDC de a e b pode-se  simplesmente criar o conjunto dos divisores de 

a e o conjunto dos divisores de b e tomar a interseção destes dois conjuntos, por fim, 

identificar no conjunto interseção dos divisores o maior número. Sabendo que existe d 

se a e b satisfizerem a hipótese do teorema, então se usa um algoritmo básico que pode 

calcular o MDC de a e b. Pode-se escrever o algoritmo com os seguintes passos: 

(1) Tome, por exemplo, dois números inteiros a e b. 

(2) Para listar os divisores de a utilize uma variável i que inicie em 1 e finalize em 

a. Se i|a, então i é armazenado na lista dos divisores de a. 

(3) Faça o passo anterior para b, no entanto i finalizará em b. E os divisores serão 

armazenados na lista dos divisores de b. 

(4) Percorra as duas listas já formadas, e o maior elemento comum será nomeado o 

máximo divisor comum de a e b. 

Claramente, esta maneira de calcular o MDC não é a mais otimizada, pois se tiver dois 

números a e b muito grandes será demorado gerar as listas e percorrê-las. No entanto, 

para um primeiro contato com o teorema é mais didático apresentar o algoritmo desta 

forma. 



  

2.4. Mínimo Múltiplo Comum 

Definição: Sejam a, b ∈  ℕ. Diz-se que um inteiro m é o mínimo múltiplo comum de a e 

b se: 

(1) m é um múltiplo comum de a e b. 

(2) Se n é um múltiplo comum de a e b, então n  ≥ m 

 

Fundamentalmente, o teorema enuncia que dados dois números naturais a e b, existirá 

um inteiro positivo m que será o menor múltiplo simultâneo de a e b. Como esse inteiro 

m deve existir quando a e b satisfizerem o a hipótese do teorema, pode-se calcular ou 

identificar este inteiro m. Didaticamente, uma maneira simples de identificar m é 

construir o conjunto dos múltiplos de a e b. Para criar o conjunto dos múltiplos de a 

utiliza-se o conjunto dos números naturais, assim, pode-se estabelecer uma função com 

domínio e contradomínio iguais a ℕ. A função será da forma: f(n)=an, ∀ 𝑛 ∈  ℕ. A 

imagem da função f será o conjunto dos múltiplos de a. Criar o conjunto dos múltiplos 

de b é análogo a criar o conjunto dos múltiplos de a, basta tomar uma função g(n)= bn 

∀ 𝑛 ∈  ℕ. Percebe-se que é estabelecida uma correspondência biunívoca entre ℕ e o 

conjunto dos múltiplos da a e b. De forma algorítmica pode-se calcular m, logo, tem-se: 

(1) Tome dois naturais a e b. 

(2) Liste os múltiplos de a, iniciando em zero até ab e armazene em uma lista. 

(3) Liste os múltiplos de b, iniciando em zero até ab e armazene em outra lista. 

(4) Percorra as listas, simultaneamente, e encontre o primeiro elemento igual em 

ambas as listas, se encontrado pare de percorrer as listas. 

(5) O elemento encontrado será o MMC de a e b. 

 

2.5. Primos 

Definição: Um inteiro p é primo se p > 1 e se os únicos divisores de p são 1 e p. [1] 

 

A definição afirma que dado um inteiro, este terá a característica de ser primo se existir 

somente dois divisores positivos, os quais são 1 e o próprio número p. 

 
2.6. Determinando se um natural é primo usando o conceito de raiz quadrada 

Um dos mais simples testes de primalidade baseado no fato de que não existem 

divisores primos maiores que a raiz de um  número n inteiro positivo. Portanto, pode-se 

criar um algoritmo básico onde determina se n é ou não é primo. 

(1) Declare i, soma = 0 e n inteiro maior que 1. 

(2) Para i iniciando em 1 até ⌊√𝑛⌋. Faça i|n. Se i|n, então faça soma ←soma + 1 

(3) No final, se soma = 1, então n é primo, do contrário n não é primo, ou seja, n é 

composto. 

3. Visualização dos algoritmos 

A visualização dos algoritmos é a parte que une a programação com os aspectos teóricos 

da Teoria dos Números. Assim é possível consolidar os conceitos apreendidos, pois o 

uso da ferramenta computacional dará grande assistência aos conceitos vistos em aula.  

Todas as páginas têm em sua estrutura o teorema enunciado, para não permitir uma 

compreensão errada do que o algoritmo faz e relembrar aos alunos as definições dos 



  

teoremas, uma breve discussão para esclarecer alguma dúvidas, e o pseudocódigo que 

explicitará como os algoritmos implementados estarão funcionando. 

3.1. Algoritmo da divisão 

 

Figura 1. Algoritmo da Divisão 

 

3.2. Máximo Divisor Comum 

 

Figura 2. Máximo Divisor Comum 

 

 

3.3. Mínimo Múltiplo Comum 



  

 

Figura 3.Mínimo Múltiplo Comum 

4. Conclusão 

Aplicar a Teoria dos Números e ver como ela funciona de forma algorítmica realmente 

pode facilitar o entendimento do aluno, pois a utilização da programação pode deixar o 

aluno mais confortável com o aprendizado da teoria. Assim, a intuição algorítmica 

tende a ser mais usada. Portanto, é possível que um uso básico de Teoria dos Números, 

possa ser utilizado, por exemplo na cadeira de Fundamentos de Programação, dado o 

seu apelo algorítmico, mas é claro que a abordagem poderia ser completamente 

intuitiva, assim facilitaria a apreensão de alguns conceitos antes do aluno ter contato 

com a Matemática Discreta. 
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Abstract. The use by minors of social networks applications, and games that are
connected to the internet offer the possibility of communication, can make them
exposed to various threats. One of the most troubling threats is sexual abuse.
Thus the objective of this project is to create a model for classifying messages
according to the risk they present to the minor. In addition to integrating the
developed model with a project that analyzes the behavior of minors in a social
network (Facebook), and calculates the risk of the minor be a victim of sexual
abuse. Finally, we use the model in the classification of messages obtained from
a server of the game Minecraft, quite popular among children.

Resumo. O uso por menores de idade de aplicações de redes sociais e jogos que
estão conectados à Internet oferecendo a possibilidade de comunicação, podem
torná-los expostos a várias ameaças. Uma das ameaças mais preocupantes é o
abuso sexual. Assim, o objetivo deste projeto é criar um modelo para classificar
mensagens de acordo com o risco que elas apresentam ao menor. Além de inte-
grar o modelo desenvolvido com um projeto que analisa o comportamento dos
menores em uma rede social (Facebook), e calcula o risco do menor ser vı́tima
de abuso sexual. Finalmente, usamos o modelo na classificação das mensagens
obtidas de um servidor do jogo Minecraft, bastante popular entre as crianças.

1. Introdução

Ao longo do tempo, as redes sociais se destacaram na internet por permitir uma nova
forma de comunicação e interação social. Algumas redes sociais utilizam a troca de
mensagens instantâneas como recurso incorporado. Assim, o usuário da rede social não
possui apenas um perfil, mas também um meio de comunicação com outros usuários.

Crianças e adolescentes são introduzidos precocemente a esse cenário e expostos
a conversas privadas com pessoas que talvez não conheçam. Como resultado, elas podem
se tornar mais vulneráveis a ataques de pedófilos ou pessoas suspeitas. Devido a grande
quantidade de mensagens trocadas entre usuários, é impraticável verificar todas as men-
sagens manualmente. Assim, para checar de forma eficiente o risco que o menor está
sujeito, é necessário classificar as mensagens de maneira automática.

Existem trabalhos que tentam detectar mensagens que oferecem risco de maneira
automática. Infelizmente a maioria deles considera apenas mensagens em inglês. O artigo
[Jr. et al. 2016] propõe uma ferramenta que analisa o comportamento do perfil de um



menor e identifica automaticamente o nı́vel de exposição de uma criança com base nas
suas interações. No entanto, a análise textual das mensagens trocadas entre a criança e
outros usuários foi abordada de maneira superficial.

Desta forma, este trabalho pretende propor uma análise textual das mensagens
trocadas por crianças ou adolescentes em uma rede social para detectar se o perfil exa-
minado é vı́tima de um predador sexual e integrar essa análise à ferramenta demonstrada
em [Jr. et al. 2016]. Além disso, este trabalho usa o modelo de classificação gerado para
realizar uma análise do chat de um servidor de Minecraft.

2. Nossa abordagem

Para alcançar nosso objetivo, propomos um modelo que analise as mensagens do perfil
de um menor e classifique-as como perigosas ou não. Nosso modelo é construı́do a par-
tir de um algoritmo de classificação, usado para prever uma das categorias predefinidas
[Tan et al. 2005]. Assim o modelo é capaz de identificar padrões e classificar de forma
consistente. Além disso, ao usar um algoritmo de classificação, é possı́vel testá-lo e medir
a precisão do modelo de classificação, o que pode ser útil para quantificar a eficiência da
classificação.

Os algoritmos de classificação têm sido utilizados por diversos trabalhos para ana-
lisar texto, como por exemplo em: [Morris and Hirst 2012] e [Bogdanova et al. 2012].
O algoritmo de classificação escolhido neste trabalho é Multinomial Naive Bayes
[Metsis et al. 2006], pois esse foi o que obteve a maior porcentagem de correção entre
os que foram testados. Para executar o algoritmo, é necessário definir previamente em
que categorias o algoritmo classificará a entrada (ou seja, as mensagens). Neste caso,
duas categorias foram escolhidas: “normal” e “perigoso”.

Também é necessário fornecer como entrada para o algoritmo o conjunto de men-
sagens que serão utilizadas para o treinamento do modelo. A construção desse con-
junto pode ser dividida em três fases. A primeira é a coleta de dados, onde mensagens
“perigosas” foram coletadas do site: http://www.perverted-justice.com, e as mensagens
“normais” do site: http://vircio.net. Os dados coletados seguiram para uma fase de pré-
processamento, que é composta pelos seguintes processos: capitalização, remoção de
links, identificação e substituição de risos, exclusão de sequências de caracteres repeti-
dos, substituição de emoticons, remoção de pontuação, acentos e números, substituição
de abreviaturas e apelidos, remoção de stowords, nomes próprios, palavras com um ca-
ractere e sufixos. Por fim os dados pré-processados foram utilizados como entrada do
algoritmo (Multinomial Naive Bayes).

3. Resultados

Para treinar e testar o modelo, além de gerar suas estatı́sticas, a ferramenta WEKA
[Hall et al. 2009] foi usada. Os resultados para o modelo gerado usando o algoritmo
Naive Bayes, são descritos na Tabela 1.

O primeiro ponto a ser notado na Tabela 1 é a alta porcentagem de instâncias
classificadas corretamente, aproximadamente 86%. O segundo é o coeficiente Kappa,
que significa que o modelo pode ser considerado conveniente (entre 0,60 e 0,80, de acordo
com [Carletta 1996]). A matriz de confusão resultante está descrita na Tabela 2.



Tabela 1. Resultados do modelo treinado
Número total de instâncias 1610
Instâncias classificadas corretamente 1390 (86.3354%)
Instâncias classificadas incorretamente 220 (13.6646%)
Coeficiente Kappa 0.7238

Tabela 2. Matriz de confusão
perigoso (predito) normal (predito)

perigoso (real) 610 92
normal (real) 128 780

Quando analisamos a matriz de confusão (Tabela 2), podemos ver que o menor
número é o número de instâncias perigosas classificadas como normais (chamamos de
falsos positivos). Para uma classificação de mensagens perigosas, é importante que o
número de falsos positivos seja pequeno, pois um número alto de mensagens perigosas
classificadas como normais, tornaria difı́cil a descoberta de um possı́vel pedófilo.

3.1. Um caso real

Infelizmente, não é fácil ter acesso a verdadeiras conversas pedófilos com crianças, porque
a polı́cia geralmente não disponibiliza essas conversas. Mas, em alguns casos, pelo menos
uma parte da conversa é publicada, e isso será suficiente para testar o modelo. Para testar
a eficácia do modelo treinado, experimentamos com uma parte de uma conversa real entre
um pedófilo de 35 anos e uma garota de 9 anos. O caso aconteceu na cidade de Juiz de
Fora, no estado de Minas Gerais, o suspeito foi preso. As mensagens foram classificadas
pelo modelo, que obteve os resultados mostrado na Tabela 3.

Tabela 3. Mensagens do pedófilo e o resultado da classificação

Mensagem Resultado
fico cheio de vontades aqui Normal
não sei se falo Normal
mas a vontade e muita Normal
tenho vontade de tocar todo seu corpo Perigoso
passa a mão la naquele lugar Perigoso
nem devia ter falado ne Normal
fica não Normal
eu quero muito fazer isso com vc Perigoso
mas na hora vc perde a vergonha Normal
vc deixa eu fazer isso Perigoso

Este exemplo mostra algo muito importante. Normalmente, um pedófilo não envia
apenas uma única mensagem suspeita, mas várias. A probabilidade do modelo classificar



todas as mensagens perigosas em uma conversa como normais é muito baixa. Em suma,
basta ter uma única mensagem classificada como perigosa para ser isolada e registrada e,
em seguida, o usuário que a enviou passa a ser considerado suspeito.

3.2. Integração com outro trabalho
Um dos objetivos deste trabalho é usar o modelo de classificação desenvolvido, no traba-
lho de [Jr. et al. 2016] para classificar as conversas de um perfil do Facebook. No entanto,
a permissão para ler as mensagens privadas de um perfil, necessária para o trabalho em
[Jr. et al. 2016], foi desativada no Facebook 1. Tornando impossı́vel usar esse recurso.

O único recurso de texto usado por [Jr. et al. 2016] que não foi desativado pela
API do Facebook foi o comentário nas postagens. Devido a esta restrição, o mo-
delo desenvolvido foi integrado ao trabalho de [Jr. et al. 2016] para a classificação de
comentários em postagens. Embora o modelo não tenha sido desenvolvido para este
propósito, é possı́vel que mensagens perigosas (provenientes de um pedófilo) se asse-
melham a comentários feitos por eles em postagens de menores de idade.

Um teste foi realizado com 29 comentários pre-rotulados, retirados de um perfil
do Facebook. A Tabela 4 mostra os resultados mais detalhadamente. Este teste teve uma
porcentagem de precisão de aproximadamente 82%, muito próxima dos 86% obtidos no
teste do modelo.

Tabela 4. Resultados do teste de integração

perigoso (predito) normal (predito)
perigoso (real) 3 1
normal (real) 4 21

Apesar do bom grau de exatidão no teste realizado, são necessários mais testes
com mais mensagens para comprovar sua efetividade real.

3.3. Análise do chat de um servidor de Minecraft
O Minecraft é um jogo de aventura 3D, focado em construção de blocos, que pode ser
jogado individualmente ou online com vários jogadores. No modo multiplayer, os joga-
dores têm acesso ao bate-papo que pode ser usado para se comunicar com todos os outros
jogadores no servidor. O jogo é uma moda entre as crianças, que estão desprotegidas de
uma possı́vel abordagem de um pedófilo, através do bate-papo.

Considerando este cenário, o modelo desenvolvido foi usado para classificar as
mensagens de bate-papo de servidor online de Minecraft. Com a mudança de contexto,
de um bate-papo em uma rede social para um bate-papo de um jogo, o principal desafio
do modelo, nesse caso, são mensagens que são “normais” no jogo, no entanto são “pe-
rigosas” em um bate-papo de uma rede social. Por exemplo, a mensagem: “Onde é sua
casa?”, é uma mensagem que representa um risco para um menor em um contexto de uma
rede social. No entanto, no Minecraft, esta é uma mensagem que, aparentemente, não
representa nenhum risco, uma vez que a “casa” neste caso se refere à casa construı́da no
jogo, não à casa real do jogador.

1Disponı́vel em: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/user/inbox



O modelo desenvolvido foi usado para classificar 613 mensagens, devidamente
rotuladas, coletadas de um bate-papo em um servidor de Minecraft. Os resultados são
apresentados na Tabela 5. A porcentagem de acerto foi de aproximadamente 83%, um
pouco melhor do que a porcentagem na classificação de comentários em postagens do
Facebook.

Tabela 5. Resultados do teste de integração

perigoso (predito) normal (predito)
perigoso (real) 20 6
normal (real) 97 490

4. Conclusão
Os testes realizados com o modelo de classificação desenvolvido mostraram que o mo-
delo apresenta um grande potencial na classificação de mensagens que podem apresentar
algum risco para o menor. Também mostra que ele pode funcionar em aplicações dife-
rentes da inicialmente planejada. Embora sejam necessários mais testes para garantir sua
verdadeira precisão.

Infelizmente, a extensão do trabalho desenvolvido em [Jr. et al. 2016] não ocorreu
como esperado devido à remoção de algumas operações, como a leitura de mensagens de
bate-papo privadas, da API do Facebook. Mesmo assim, é possı́vel que o trabalho ajude a
identificar riscos para o menor, se não da forma esperada, pelo menos da maneira possı́vel.
Os bons resultados do modelo com mensagens extraı́das do bate-papo do Minecraft são
encorajadores. Isso porque o jogo é muito popular entre as crianças, então tem grande
chance de atrair pessoas que possam oferecer risco aos menores.
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Jr., M. S. R. F., Gonçalves, E. J. T., da Silva, T. L. C., and de Oliveira, M. (2016). Behavi-
oral analysis for child protection in social network through data mining and multiagent
systems. In ICEIS,, pages 306–313. INSTICC, SciTePress.

Metsis, V., Androutsopoulos, I., and Paliouras, G. (2006). Spam filtering with naive bayes
- which naive bayes?

Morris, C. and Hirst, G. (2012). Identifying sexual predators by svm classification with
lexical and behavioral features. In CLEF.

Tan, P.-N., Steinbach, M., and Kumar, V. (2005). Introduction to data mining. 1st.



Estudo de Caso com as HUBIS

João Victor de A. Monteiro1, Andreia L. Sampaio2

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Quixadá
Av. José de Freitas Queiroz, 5003 – Cedro – Quixadá – CE – Brasil
jv.almeidamonteiro@gmail.com.br, andreia.ufc@gmail.com

Abstract.  The Ubiquitous Computing has as one of  the main objectives,   to
allow the user to use any device, anytime, anywhere and with easy access to
obtain   information   with   quality   and   effectiveness.   However   with   the
advancement   of   technologies,   new   challenges  arise   for   the   IHC   (Human
Computer Interaction) evaluation in search of improving the communication
between the human being and the machine. In this paper, a case study with the
final version of HUBIS (Usability Heuristics to Evaluate Ubiquitous Systems)
was performed, which was refined by Rocha (2017) and aimed at the new
demand for ubiquitous systems that currently exist.

Resumo.  A   Computação   Ubíqua   tem   como   uns   dos   objetivos   principais,
permitir  que  o usuário use qualquer  dispositivo,  a  qualquer  momento,  em
qualquer lugar e com fácil  acesso para obter informação com qualidade e
eficácia.  No entanto com o avanço das tecnologias, surgem novos desafios
para   a   avaliação   IHC   (Interação   Humanocomputador)   em   busca   de
melhorar a comunicação entre o ser humano e a máquina. Neste artigo é
realizado um estudo de caso com a versão final das HUBIS ( Heurísticas de
Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos ) no qual foi refinada por Rocha
(2017)   e   destinada   à   nova   demanda   de   sistemas   ubíquos   existentes
atualmente.

1. Introdução

O aumento das tecnologias de comunicação, rede de computadores e dos dispositivos
eletrônicos   digitais   foi   criado   o   conceito   de   ubiquidade   (Araujo,   2003),   no   qual
dispositivos   inteligentes,   móveis   ou   não,   sincronizamse   entre   si   para   prover   aos
usuários acesso imediato e universal a novos serviços, de forma transparente ou não,
que visam auxiliar o desenvolvimento das tarefas recorrentes do dia a dia. O objetivo
maior  da   computação  ubíqua  é   tornar  o  uso  dos  computadores   e   seus  dispositivos
simples,   intuitivo e comum, visando assim que pessoas não percebam sua presença,
mesmo quando os utilizam, incorporadas em nossas vidas (Júnior, 2011). 

Com   o   avanço   dessas   tecnologias   digitais,   a   área   de   Interação   Homem
Computador   (IHC),   que   estuda   e   avalia   recursos   com   propósito   de   melhorar   a
comunicação dos  sistemas.   IHC incide sobre a  facilidade de uso e  também sobre o
estudo   de   novas   técnicas   de   interação   que   auxiliem   as   atividades   do   usuário   e
disponibiliza o acesso eficiente (Afonso, Cota, & Groppo, 2008). 

As aplicações móveis devem ser fáceis de utilizar, possuem interfaces simples e



intuitivas e permitir que o usuário adaptese facilmente de acordo com o ambiente de
uso. Assim, elas precisam ter boa usabilidade.

Avaliar   a   usabilidade   dessas   aplicações   se   torna   importante   para   o
desenvolvimento   e   aceitação   do   usuário.   Técnicas   baseadas   em   inspeções   tem   se
mostrado   bastante   vantajosas,   uma   vez   que   melhora   a   qualidade   de   uso   dessas
aplicações   e   possuem   um   baixo   custo   de   aplicação.   Uma   pesquisa   realizada   por
Bonifácio   (2012)   revelou   a   utilização   de   métodosbase   que   foram   adaptados   para
definição de novas propostas de avaliação da usabilidade de sistemas móveis. Entre os
métodos  bases   escolhidos  pelos   trabalhos  do  mapeamento   sistemático   realizado,   as
heurísticas de Nielsen seguem como as mais utilizadas.

Embora as heurísticas de Nielsen sejam mais utilizadas para realizar esse tipo de
avaliação, foram encontradas problemas de avaliação para sistemas onipresentes. Com o
objetivo   de   modificar   e   adicionar   novas   heurísticas,   as   HUBIS   (   Heurísticas   de
Usabilidade  para  Avaliar  Sistemas  Ubíquos   )   foram criadas  por  Rocha  (2017)  para
realizar a avaliação de sistemas ubíquos.

Este artigo traz uma apresentação breve do conceito de Avaliação Heurística,
explica sobre as HUBIS, mostrando seus objetivos, problemática e metodologia. Com
base  no   estudos   realizados,  é   apresentado   alguns   trabalhos   futuros   sobre  o  assunto
abordado, que dentre eles, realizarei um estudo de caso utilizando a versão final das
HUBIS para defender como monografia.

2. Avaliação Heurística

O método de Avaliação Heurística foi proposto por Nielsen e Molich, no ano de 1990,
com o objetivo de encontrar problemas de usabilidade durante o processo de design
interativo. Esta forma de avaliação é a mais eficiente e mais utilizada na medição de
usabilidade, pela a sua facilidade de entendimento e agilidade de aplicação (Desurvire,
1994; Nielsen, 1995;), que pode ser empregada no desenvolvimento e na fase final do
projeto de aplicações móveis.

O procedimento de aplicação da Avaliação Heurística é realizada por inspetores
(especialista) através de análise das interfaces, verificando a conformidade das mesmas
de acordo com as dez heurísticas propostas por Nielsen (1994).

Para   a   realização   de   uma   avaliação   com   heurísticas,   em   1993,   Nielsen   e
Landauer, após a realização de um estudo para determinar o número de participantes
ideal necessário para encontrar problemas de usabilidade com heurísticas, recomendam
de   três   a   cinco   avaliadores,   que   podem   identificar   em   torno   de   75%   a   90%   dos
problemas, uma vez que cada avaliador pode encontrar em torno de 35% dos problemas.
porém, esses números podem variar de acordo com a experiência de cada avaliador. Um
avaliador sem expertise em usabilidade, em geral, identifica 22% dos problemas.

As heurísticas conhecidas como “As 10 heurísticas de Nielsen”, são genéricas.
Elas   são   utilizadas   muitas   vezes   como   um   método   base   para   gerar   heurísticas
específicas para um determinado domínio de aplicação.



3. HUBIS

O desenvolvimento tecnológico está proporcionando mudanças em diversos setores da
sociedade,   como por  exemplo   ,   economia,  ciência,   comunicações,   educação,  etc.  A
evolução das tecnologias disponíveis no mercado impulsiona o surgimento de novas
possibilidades, principalmente em campos em que métodos de avaliação entre o usuário
e os dispositivos conectados.  Rocha (2017), percebeu a ausência de um conjunto de
heurísticas   de   usabilidade   para   avaliar   sistemas   ubíquos   tendo   como   base   as   dez
heurísticas   de  Nielsen.  Portanto   com  os   estudos   realizados  pela   autora,   notouse   a
importância   de   adaptar   e/ou   criar   heurísticas   específicas   para   avaliar   os   aspectos
particulares de uma aplicação como aspectos gerais (Heurísticas de Nielsen).

As HUBIS foram criadas com o objetivo de propor heurísticas de usabilidade
para avaliar os sistemas ubíquos de acordo com os aspectos que influenciam a interação
humanocomputador dos sistemas.

3.1. Problemática

A  forma  dos  usuários   de   interagir   com os   sistemas  ubíquos  muda   em   relação   aos
sistemas tradicionais. A computação ubíqua traz novas formas de detecção de entrada
de dados (sensores, voz, gestos), mudanças na iniciativa da interação, maior diferença
das interfaces físicas e mudanças na finalidade da aplicação (vida cotidiana).

Com isso, para realizar uma avaliação de sistemas ubíquos, é preciso entender
que os ambientes podem ou não, existir novos fatores que precisam ser considerados em
relação a sistemas convecionais.

3.2. Metodologia

Como metodologia,  é  preciso realizar  uma revisão bibliográfica  para encontrar  algo
relacionado a heurísticas de usabilidade para avaliar sistemas ubíquos. Após a revisão, é
feito um processo de criação e adaptação das heurísticas de usabilidade para domínios
específicos juntamente com as heurísticas de Nielsen e características que impactam na
interação humanocomputador dos sistemas ubíquos.

A partir dessa revisão bibliográfica e de seus resultados, as HUBIS são criadas
com base nas criações e adaptações (por exemplo, Heurísticas de Nielsen). Antes de
definir as heurísticas para avaliar os sistemas ubíquos, é realizado uma avaliação das
HUBIS para obter uma melhoria  nas heurísticas criadas/adaptadas e assim obter um
aperfeiçoamento nas HUBIS e, por fim, serem aplicadas em avaliações heurísiticas de
sistemas ubíquos.

O estudo foi realizado em dois dias, tendo uma divisão para que a avaliação
heurística  não  ultrapasse  de   5   participantes.   Para   realizar   o   estudo,   foi   utilizado   a
aplicação  GREat  Mute  que   tem como  principal   funcionalidade  deixar  o   celular   no
silencioso   de   acordo   com   os   eventos   do   usuário   no   Google   Calendar   e   com   sua
localização.

4. Conclusão

Foi   realizado   um   estudo   porque   foi   identificado   uma   ausência   de   trabalhos   que



possuíssem heurísticas para avaliar a usabilidade de sistemas ubíquos e Rocha (2017)
realizou   esse   refinamento   das   heurísticas   porém   não   realizou   nenhum   teste   em
dispositivos  utilizando   seu  guia  de  uso,   levando  em  consideração   as   características
específicas desses sistemas, como por exemplo, mobilidade e sensibilidade.

Com base  na  inexistência  de poucos  trabalhos  relacionados,  percebeuse que
nem todas as heurísticas que utilizamos para realizar a avaliação são de acordo para os
sistemas ubíquos, tendo assim, novas heurísticas e adaptações as heurísticas já existente
para se adequar corretamente as características do sistema ubíquo.

Abrindo   espaço   para   novos   trabalhos   e   discussões   a   respeito   do   assunto,   a
realização   de   testes   utilizando   a   versão   final   das   HUBIS   torna   como   um   nova
abordagem   sobre   o   tema   abordado   neste   artigo,   no   qual   estou   realizando   uma
monografia a respeito. Tal qual a realização de uma avaliação heurística utilizando as
Heurísticas de Nielsen e as HUBIS servem como outro futura discussão que poderá ser
estudado futuramente.

Referências

Afonso, A. P., Cota, M.P., & Groppo, M. A. (2008). O efeito ‘Dominó’ na interacção
humanocomputador. Sistemas y Tecnologías de Información Vol 1. In 3.a CISTI,
Ourense, Espanha: Librotex.

Araujo, R. B. (2003). Computação ubíqua: princípios, tecnologias e desafios. In XXI
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. 8, 1113.

Bonifácio,   B.A.,   Fernandes,   P.,   Santos,   F.,   Oliveira,   H.A.B.F,   Conte,   T.U.   (2012).
Usabilidade   de   Aplicações   Web   Móvel:   Avaliando   uma   Nova   Abordagem   de
Inspeção através de Estudos Experimentais. In: XV IberoAmerican Conference on
Software Engineering (CIbSE 2012), Buenos Aires.

Desurvire,   H.   W.   (1994).   Faster,   cheaper!!   Are   Usability   Inspection   Methods   as
Effective as Empirical Testing?.  In: Nielsen,  Jakob. Usability  Inspection Methods
Computer. New York, NY.

Junior, P. J. (2011) Computação, Ubiquidade e Transparência. Revista de Estudos sobre
as TIC, 7994.

Nielsen, J. (1994) Usability inspection methods, Heuristic Evaluation. New York, NY. 

Nielsen,   J.   (1995).   Technology   Transfer   of   Heuristic   Evaluation   and   Usability
Inspection.

Rocha, L.C . (2017) HUbis: Heurísticas de Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos.
Mestrado. Universidade Federal do Ceará. 116p.



Uma Análise da Classificação de Sentimentos de Mensagens
Curtas Utilizando Word2Vec
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Abstract. This work makes an analysis of the use of vector representation of
words, built through Word2Vec, in the process of polarity classification of sen-
timent in tweets, using a Naive Bayes classifier. Tests were run with templates
created through tweets themselves and through larger sets of texts with similar
subjects to tweets that were classified. The results obtained highlight the impor-
tance of the use of large sets of texts, with similar subjects to those of the data
that will be classified, to create Word2Vec models that promote better classifica-
tion results.

Resumo. Este trabalho faz uma análise da utilização da representação vetorial
de palavras, construı́da através do Word2Vec, no processo de classificação de
polaridade de sentimentos em tweets de lı́ngua inglesa, utilizando um classifi-
cador Naive Bayes. Foram realizados testes com modelos criados através dos
próprios tweets e através de conjuntos de textos maiores com assuntos seme-
lhantes aos dos tweets que foram classificados. Os resultados obtidos mostram
a importância da utilização de grandes conjuntos de textos, e que possuam as-
suntos semelhantes aos dos dados que serão classificados, para a criação de
modelos do Word2Vec que promovam melhores resultados de classificação.

1. Introdução
A utilização das redes sociais vem crescendo gradativamente e, com isso, cresce também
o volume de mensagens que difundem opiniões, ideias e muitas outras informações re-
levantes para os mais diversos interesses. Uma das maiores e mais utilizadas redes so-
ciais é o Twitter1, um microblog onde os usuários podem compartilhar textos e difundir
opiniões [de França and Oliveira 2014]. Uma particularidade do Twitter é que os tweets,
nome dado às mensagens compartilhadas através da rede social, possuem no máximo
140 caracteres, reduzindo consideravelmente o tamanho dos textos compartilhados pelos
usuários.

De modo geral, os textos extraı́dos do Twitter e das demais redes sociais contêm
gı́rias, abreviações de palavras e expressões próprias do ambiente virtual que dificultam
o processo automático de análise e classificação [Lochter et al. 2015]. Nesse contexto, a
análise de sentimentos, juntamente com o uso de técnicas de aprendizado de máquina e a
representação vetorial de palavras, surgem como as principais e mais eficazes ferramentas
para a extração de conhecimentos como demonstram os trabalhos de [Zhang et al. 2015,
Xue et al. 2014, Aguiar and Prati 2015].

1https://twitter.com



Este trabalho se propõe a avaliar o uso do Word2Vec no processo de análise
de polaridade de sentimentos de mensagens curtas extraı́das do Twitter, utilizando
como base alguns dos conjuntos de dados criados e disponibilizados no trabalho de
[Lochter et al. 2015].

2. Classificadores de Aprendizado de Máquina
Os classificadores de aprendizado de máquina funcionam a partir de exemplos. Os al-
goritmos são treinados com dados cujas classes já são conhecidas e, a partir da análise
dessas informações, conseguem inferir com certa precisão a classe de um novo dado.

Dentre os mais conhecidos classificadores, está o classificador Naive Bayes, um
classificador probabilı́stico baseado no teorema de Bayes, em que se calcula a probabili-
dade de um determinado evento A ocorrer dada a ocorrência de um evento B. Esse cálculo
é definido pela Equação 1:

P (A | B) =
P (B | A)P (A)

P (B)
(1)

Intuitivamente, podemos reescrever o teorema de Bayes de modo a aproximá-lo
da ideia de um problema de classificação, essa reescrita se dá na Equação 2:

P (c | f1 . . . fn) =
P (f1 . . . fn | c)P (c)

P (f1 . . . fn)
(2)

onde c é uma determinada classe e f1 . . . fn são as caracterı́sticas levadas em conta
no processo de classificação. No caso da classificação de polaridade de textos, c ∈
{positivo, negativo} e f1, . . . , fn seriam as palavras contidas no texto.

Um classificador Naive Bayes calcula essas probabilidades para cada classe
possı́vel e atribui ao elemento a classe que alcançou a maior probabilidade.

3. Representação Vetorial de Palavras com o Word2Vec
O Word2Vec é um modelo proposto por [Mikolov et al. 2013] que visa a representação
vetorial para incorporação de palavras utilizando técnicas de redes neurais artificiais
[Aguiar and Prati 2015].

O modelo adota duas arquiteturas bastante eficientes: o Continuous Bag-of-Words
(CBOW), em que uma palavra é predita com base em seu contexto, e o Skip-gram, que
prediz o contexto com base em uma palavra. Em ambas as arquiteturas, o contexto de uma
palavra é definido pelas palavras circunvizinhas a ela. A quantidade de palavras levadas
em consideração no contexto é definida através de um valor inteiro normalmente cha-
mado de janela de contexto. Um exemplo clássico dos aspectos semânticos captados pelo
Word2Vec é que, com um conjunto de dados bem treinado, é possı́vel empregar operações
algébricas entre os vetores das palavras evidenciando regularidades linguı́sticas. Por
exemplo:

vetor(“rei”)− vetor(“homem”) + vetor(“mulher”) = vetor(“rainha”)

expressa a relação “homem está para mulher assim como rei está para rainha”2.
2Mais exemplos podem ser encontrados na página web da ferramenta: https://code.google.

com/archive/p/word2vec/



A hipótese intuitiva da boa incorporação gerada pelo Word2Vec está no fato de
que palavras com significados semelhantes possuem contextos semelhantes e vice-versa.
Assim, os vetores das palavras, no espaço vetorial em que se encontram, expressam essas
caracterı́sticas linguı́sticas.

O Word2Vec constitui-se como um dos principais conceitos necessários à
realização deste trabalho, uma vez que objetivamos analisar a sua utilização no processo
de classificação da polaridade de tweets.

4. Construção da Representação Vetorial de Tweets
Nesta seção são apresentados os procedimentos realizados para a criação dos modelos do
Wrod2Vec, utilizados no processo de classificação dos dados.

4.1. Obtenção dos Dados
O trabalho de [Lochter et al. 2015] ataca o problema da detecção de opinião em men-
sagens curtas através de vários conjuntos de dados extraı́dos do Twitter, dos quais três
deles, construı́dos pelos próprios autores, foram utilizados na realização deste trabalho.
Os conjuntos de dados foram disponibilizados pelos autores e são descritos pela Tabela 1.

Tabela 1. Bases de dados utilizadas no trabalho.
Base de dados #Positivas #Negativas Tema

Hobbit3 354 168 Filme
Archeage 724 994 Jogo
iPhone6 371 161 Smartphone

Fonte: Adaptado de [Lochter et al. 2015].

4.2. Construção de Modelos Word2Vec
Os conjuntos de dados que serão classificados possuem poucas amostras de tweets, cada
uma contendo até 140 caracteres. Considerando a necessidade de grandes volumes de
textos para que o Word2Vec gere vetores bem incorporados, foram obtidos três conjuntos
de textos3, o primeiro contendo várias reviews de filmes, utilizado na classificação dos
tweets sobre o filme Hobbit 3, o segundo contendo várias reviews de jogos, utilizado
na classificação dos tweets sobre o jogo Archeage e o terceiro contendo várias reviews
sobre celulares e acessórios, utilizado na classificação dos tweets sobre o iPhone 6. A
semelhança entre os temas dos dados usados na construção do modelo e na classificação
é de extrema importância pois garante maior equidade entre os significados das palavras
presentes em ambos os conjuntos de dados.

Os modelos foram gerados através da implementação do Word2Vec
disponibilizada para a linguagem Python4 através da biblioteca Gensim5 de
[Řehůřek and Sojka 2010].

3Disponı́veis em: https://www.kaggle.com/c/word2vec-nlp-tutorial/data,
https://github.com/mulhod/steam_reviews e http://jmcauley.ucsd.edu/data/
amazon/. Acesso em: 20 out. 2017

4https://www.python.org/
5http://radimrehurek.com/gensim/index.html



4.3. Representação Vetorial dos Tweets
A abordagem utilizada neste trabalho consiste em representar um tweet através do cálculo
da média dos vetores das palavras que o compõem. É um método simples e intuitivo
utilizado também nos trabalhos de [Jiang et al. 2016] e [Liu 2017].

5. Classificação e Resultados
Foram criados seis modelos do Word2Vec, dois para a classificação dos tweets sobre o
Archeage, dois para a classificação dos tweets sobre o Hobbit 3 e dois para a classificação
dos tweets sobre o iPhone 6. Todos foram construı́dos através da arquitetura Skip-gram.
Os modelos construı́dos através de tweets utilizaram uma janela de contexto de tamanho 2,
pois contêm pouca quantidade de texto, enquanto que os modelos construı́dos através das
reviews utilizaram janela de contexto de tamanho 10, ignorando palavras que aparecem
menos de 40 vezes no conjunto de dados. Os modelos são descritos a seguir:

• ARCHEAGE-TWEETS: Criado a partir dos 1708 tweets sobre o Archeage (o
próprio conjunto de textos que será classificado);
• GAMES-REVIEWS: Criado a partir de 79437 reviews de jogos da Steam;
• HOBBIT3-TWEETS: Criado a partir dos 522 tweets sobre o Hobbit 3 (o próprio

conjunto de textos que será classificado);
• MOVIES-REVIEWS: Criado a partir de 64565 reviews de filmes no IMDB.
• IPHONE6-TWEETS: Criado a partir dos 532 tweets sobre o iPhone 6 (o próprio

conjunto de textos que será classificado);
• CELL-REVIEWS: Criado a partir de 194430 reviews de celulares e acessórios.

Submetemos as bases de tweets ao Classificador Naive Bayes Bernoulli usando
os modelos do Word2Vec supracitados. Na Tabela 2, descrevemos os resultados de F-
média, que é a média harmônica entre a precisão e a cobertura, obtidos pelo classi-
ficador utilizando a técnica de validação cruzada com 5 partições. O Scikit-learn6 de
[Pedregosa et al. 2011] foi utilizado para realizar esses procedimentos.

Tabela 2. Resultados da classificação.

Base de Dados Classificada Modelo Word2Vec F-Measure
Archeage ARCHEAGE-TWEETS 0.468
Archeage GAMES-REVIEWS 0.746
Hobbit3 HOBBIT3-TWEETS 0.738
Hobbit3 MOVIES-REVIEWS 0.888
iPhone6 IPHONE6-TWEETS 0.642
iPhone6 CELL-REVIEWS 0.804

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Conclusão
Os resultados obtidos nos permitem concluir que a obtenção de bons resultados no pro-
cesso de classificação utilizando Word2Vec está relacionada ao uso de uma grande quan-
tidade de dados textuais na geração do modelo.

6http://scikit-learn.org



A melhoria dos resultados é evidenciada, sobretudo, através da classificação dos
tweets sobre o Archeage, que obteve grande melhoria quando classificado através dos
vetores construı́dos a partir do conjunto de reviews. A classificação de mensagens curtas,
portanto, requer a utilização de outros dados para a construção de vetores que possibilitem
a obtenção de bons resultados no processo de classificação.

Se comparados aos resultados obtidos por [Lochter et al. 2015], notamos uma
pequena melhoria no Classificador Naive Bayes Bernoulli com relação à classificação
dos tweets sobre o Hobbit 3 e o iPhone 6. O mesmo não pode ser dito com relação à
classificação dos tweets sobre o Archeage, uma vez que os resultados obtidos pelos auto-
res, sem a utilização do Word2Vec, se mostraram superiores.
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Abstract. The games are present in the education of many people, companies
use it to save with losses that occur in the recruitment of new employees. Games
are also present in the learning of Project Management Software, making it
easier to manage projects and helping to gain experience for those who do not
have a high affinity for the area. These games seek to show how teaching of
management , risks, monitoring, control, among others works, always trying
to help the software manager. In this article, we seek to analyze and show the
experience that we, students of Software Project Management, obtained during
the analysis of these learning tools.

Resumo. Os jogos estão presentes na educação de diversas pessoas, empre-
sas o utilizam para economizar com prejuı́zos que acontecem na contratação
de novos funcionários. Os jogos estão também presentes na aprendizagem da
Gerência de Projetos de Software, fazendo com que haja uma maior facilidade
no gerenciamento de projetos e ajudando a ganhar experiência para aqueles
que não possuem uma alta afinidade com a área. Esses jogos buscam mostrar
como funciona o ensino da gerência, riscos, monitoramento, controle, dentre
outros, tentando sempre auxiliar o gerente de software. Neste artigo, buscamos
analisar e mostrar a experiência que nós, alunos de Gerência de Projetos de
Software, obtivemos durante a análise dessas ferramentas de aprendizagem.

1. Introdução

De acordo com [FIALHO 2008], os jogos se tornaram uma ferramenta fundamental na
educação e aprendizagem das pessoas, conhecidos também como jogos educacionais. Os
jogos educacionais ajudam na compreensão e no equilı́brio do assunto com a jogabilidade
e a habilidade do jogador de reter e conseguir aplicar parte do assunto no mundo real, bus-
cando juntar educação e diversão. Esses jogos conseguem facilmente replicar ou adaptar
o que conhecemos no mundo real para algo virtual, fazendo com que o usuário possa se
sentir no mundo real.

Segundo [Devilla et al. ], diversos jogos são usados para treinamento de novos
funcionários nas empresas, essa é uma maneira de não precisar parar a produção para
treinar os novos funcionários com as máquinas, pois um jogo pode simular o local e as
funções dos funcionários, torna-se até mais seguro e barato para a empresa e para os
funcionários.



Podemos encontrar diversas ferramentas e diversos jogos de todos os assuntos e
para diversas finalidades, uma delas é para o ensino de Gerência de Projetos de Software.

De acordo com o PMBOK[PMI 2013], a gerência de projetos é a aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto com o ob-
jetivo de atender os requisitos do projeto, que envolve o balanceamento entre escopo,
tempo, custo e qualidade, stakeholders com diferentes necessidades e expectativas. O uso
de ferramentas e jogos ajudam a auxiliar tanto alunos quantos funcionários na aplicação
de boas práticas do gerenciamento de projetos de software, através de simulações de como
realmente é feito a gerência.

Este artigo apresenta o gerenciamento de escopo e gerenciamento de tempo, pois
elas possuem processos que serve como base para uma grande quantidades de outros
processos[Rafael Prikladnicki and Kieling 2007] e o gerenciamento de risco, pois se-
gundo [Fraga et al. 2005], a utilização efetiva do gerenciamento de risco é, portanto, um
dos fatores chave para se alcançar uma conclusão satisfatória de um projeto.

Atualmente, existem diversas ferramentas e jogos que proporcionam ao usuário
suporte ao conhecimento de gerência de projetos de software. Neste artigo, abordaremos
diversas ferramentas e jogos que fazem isso, buscando analisar condições, vantagens e
desvantagens, escopo e a nossa experiência com a ela.

2. Referencial Teórico
Os jogos educativos computadorizados[Moratori 2003] são atividades inovadoras onde
as caracterı́sticas do processo de ensino-aprendizagem apoiado no computador e as es-
tratégias de jogo são integradas a fim de alcançar um objetivo educacional determinado.
Esta estratégia, num jogo planejado adequadamente, promove o interesse e a motivação
que por sua vez, aumentam a atenção do aluno e criam a sensação de que aprender é di-
vertido, proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade de processar fatos e fazer
inferências lógicas durante a resolução de um problema. Assim, aliam-se processos tanto
para o entretenimento quanto para possibilidade de aquisição de novos conhecimentos.

Para auxiliar profissionais a atender compromissos de escopo, prazo, custo e qua-
lidade, foi criado um conjuntos de aplicações de conhecimento, habilidades e técnicas de
gerenciamento de projetos que é um somatório de conhecimentos essencial para um ge-
rente de projeto, para execução de projetos de forma eficiente e eficaz [PMI 2013]. Com
base nesse conjunto de conhecimentos [PMI 2013], o gerenciamento de projetos é for-
mado da aplicação e integração de 10 áreas de conhecimento, por meio de cinco fases:
Inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento.

Scrum[Schwaber and Sutherland 2013] é fundamentado nas teorias empı́ricas de
controle de processo, ou empirismo. O empirismo. O empirismo afirma que o conhe-
cimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O
Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade
e o controle de riscos.

Segundo o [Team 2010], o modelo CMMI(Capability Maturity Model R© Integra-
tion) são coleções de melhores práticas que ajudam as organizações a melhorar seus
processos. Esses modelos são desenvolvidos por equipes de produtos com membros da
indústria, governo e Instituto de Engenharia de Software (SEI).



O modelo CMMI-DEV[Team 2010] fornece orientação para a aplicação das me-
lhores práticas CMMI em uma organização de desenvolvimento. As melhores práticas no
modelo se concentram em atividades para o desenvolvimento de produtos e serviços de
qualidade para atender às necessidades dos clientes e usuários finais.

3. Procedimentos Metodológicos

Neste artigo, foi analisado 4 jogos educacionais que podem ser utilizados
como ferramenta, relacionado à Gerência de Projetos de Software. En-
tre as ferramentas, escolhemos o Planager [Rafael Prikladnicki and Kieling 2007],
RSKManager [Lauriana Paludo and Benitti 2013], X-MED [Kieling and Rosa 2006] e
Scrumming. Buscamos analisar diversas caracterı́sticas de cada um em para-
lelo. Nossas análises se baseiam no artigo de [Paludo and Raabe 2013] e de
[Prikladnicki and von Wangenheim 2008], que apresentam uma análise semelhante ao
que propomos neste artigo.

As caracterı́sticas escolhidas foram o objetivo do jogo, se a ferramenta apresenta o
ensino do gerenciamento de escopo, se ela apresenta o ensino do gerenciamento de tempo,
se ela apresenta o ensino do gerenciamento de riscos, se ela apresenta alguns dos não
listados anteriormente, os fundamentos teóricos, se existe continuidade da ferramenta,
necessidade de uso de um instrutor, uma avaliação / demonstração do jogo, criadores,
autores das ferramentas, o ano de desenvolvimento e a plataforma que o jogo é oferecido.
A análise está apresentada na Tabela 1 presente no Anexo 1 deste artigo.

4. Análises dos Dados e Considerações Finais

Planager é um jogo voltado para quem está iniciando na área de Gerência de Projetos de
Software. Este jogo pode ser utilizado pelo professor para ensinar os alunos como ferra-
menta de simulações práticas do gerenciamento de escopo e tempo. No gerenciamento de
escopo, tem processos como: definição do escopo e criação da EAP (Estrutura Analı́tica
do Projeto). E no gerenciamento de tempo, com os processos: definição da atividade,
sequenciamento de atividades e desenvolvimento do cronograma (com foco no cálculo do
caminho crı́tico).

RSKManager é uma ferramenta que já precisa de conhecimentos na área
para poder utiliza-lo. Este jogo pode ser utilizado pelo professor para ensi-
nar os alunos com simulações práticas do gerenciamento de risco. Segundo
[Lauriana Paludo and Benitti 2013], O jogo exercita um processo para identificar, ana-
lisar, monitorar e responder aos riscos de um projeto de software, visando maximizar os
resultados de eventos positivos e minimizar as conseqüências de eventos adversos.

X-MED é um jogo educacional de mediação de software voltada para o monito-
ramento de projetos alinhado ao nı́vel 2 de maturidade do CMMI-DEV v1.2 com base no
GQM e integrando elementos do PSM . Pode ser utilizada pelo o professor para reforçar
conceitos de medição e ensinar a competência de aplicar conhecimento de medição. Esse
jogo foca indiretamente em alguns pontos da Gerência de Projetos de Software, pois seu
objetivo principal é o CMMI-DEV.

Scrumming é um jogo voltado na simulação de alguns usos de prática do Scrum.
Este jogo pode ser utilizado pelo professor para ensinar a definição e simulação de sprints.



Segundo [Prikladnicki and von Wangenheim 2008], o jogo busca suprir as necessidades
encontradas no ensino de métodos ágeis para gerenciamento de projetos.

Podemos concluir com base nas análises, que essas ferramentas podem auxiliar
na capacitação de profissionais que desejam seguir na área de Gerência de Projetos de
Software, que por meio dessas ferramentas, há uma aplicação prática, fazendo com que
ocorra ao usuário desenvolver uma experiência na formulação de projetos no mundo real.

Ao decorrer do artigo, obtivemos diversas dificuldades com relação à análises das
ferramentas, pois sua disponibilização era limitada. Pretendemos realizar uma melhor
análise futuramente, com mais ferramentas e apresentar mais detalhes de suas diferenças.
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Tabela 1. Análise das ferramentas e jogos.
Item Planager RSKManager X-MED Scrumming
Objetivo do jogo Apoiar o treinamento

de Gerência de Projetos
de Software

Apoiar o ensino de
Gerência de Riscos em
Projetos de Software

Reforçar conceitos de
medição e ensinar a
competência de apli-
car conhecimento de
medição

Buscar suprir as ne-
cessidades encontradas
no ensino de métodos
ágeis para gerencia-
mento de projetos

Ferramenta apresenta o ensino do
gerenciamento de escopo

Sim Não Não Não

Ferramenta apresenta o ensino do
gerenciamento de tempo

Sim Não Não Não

Ferramenta apresenta o ensino do
gerenciamento de riscos

Não Sim Não Não

Ferramenta apresenta alguns dos
não listados anteriormente

Não Não CMMI-DEV; GQM e
PSM

Scrum

Fundamentos teóricos PMBOK, 2004 PMBOK, 2008 CMMI-DEV; GQM e
PSM

Scrum

Continuidade da ferramenta Sim Sim Não conseguimos tal
informação

Não conseguimos tal
informação

Necessidade de uso de um instrutor Não Não Não Não
Avaliação / demonstração do jogo Houve uma

demonstração do
jogo para estudantes e
profissionais da área

Houve houve três eta-
pas de avaliação

Houve um experimento
com 15 alunos, para sa-
ber o potencial do jogo
para o apoiar o ensino.

Não conseguimos tal
informação

Criadores / autores das ferramentas Prikladnicki, Rosa, Ki-
eling

Paludo, Raabe, Benitt Lino Isotton

Ano de desenvolvimento 2006 Não conseguimos tal
informação

2007 2008

Plataforma que o jogo é oferecido. Windows e lunux www Windows e linux Windows
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Abstract. This work has like aim to analyze the impact of use of knowledge
transfer technique from a pre-trained neural network to recognize generic ima-
ges, applied to the task of classification of histopathological images obtained
from mammary nodules.

Resumo. Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto da utilização da
técnica de knowledge transfer a partir de uma rede neural pré-treinada para
conhecer imagens genéricas, aplicado à tarefa de classificação de imagens his-
topatológicas obtidas de nódulos mamários.

1. Introdução

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no mundo. No Brasil
corresponde a cerca de 28% dos casos de câncer em mulheres1. No entanto, se diagnos-
ticado e tratado precocemente, o prognóstico da doença indica boas chances de cura. A
estimativa de um prognóstico de câncer envolve tipicamente vários médicos de diferen-
tes especialidades usando diferentes subconjuntos de biomarcadores e múltiplos fatores
clı́nicos, incluindo a idade, saúde geral do paciente, a localização e o tipo de câncer, bem
como o grau e o tamanho do tumor, que mesmo para o clı́nico mais qualificado, pode não
ser uma tarefa fácil [Cruz and Wishart 2006].

Neste cenário, faz-se necessário o auxı́lio de exames que possam desempenhar
um papel importante no diagnóstico do câncer de mama, classificando e mostrando
anormalidades mamárias não palpáveis e definindo a extensão dos tumores mamários
[Green and Hortobagyi 2008]. Para auxiliar no diagnóstico precoce dessa doença temos
a mamografia como um exame que pode identificar lesões benignas e cânceres, que ge-
ralmente se apresentam como nódulos ou calcificações.

Além da mamografia, exames histopatológicos podem ser realizados para um me-
lhor detalhamento da lesão. Os exames histopatológicos consistem em uma biópsia reali-
zada sobre o tecido mamário ou de parte do nódulo a fim de extrair maiores informações
sobre a lesão e sobre sua natureza, também permite avaliar caracterı́sticas histopatológicas
e moleculares da doença que podem ser usadas para prever o prognóstico e a resposta à
terapia [Hunt et al. 2008]. Apesar de dar um diagnóstico definitivo sobre o nódulo, a
análise histopatológica é uma tarefa complexa até mesmo para patologistas experientes,
assim fazendo com que a detecção automática do câncer de mama seja uma tarefa desafi-
adora.

1http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama



Nesse contexto, sistemas de auxı́lio ao diagnóstico médico (Computer Aided Di-
agnosis, ou CAD) vem sendo desenvolvido em diversos trabalhos recentes como em
[Zhu et al. 2013], [Resmini et al. 2016] e [Menechelli 2013]. Em geral, os esquemas
CAD fornecem opiniões extraı́das de imagens médicas através de técnicas de proces-
samento de imagens, visão computacional, inteligência artificial, reconhecimento de
padrões, entre outras, a fim de prover melhorias e extrair informações que dão suporte
ao diagnóstico. Acredita-se que esquemas CAD sejam ferramentas promissoras no com-
bate à taxa de mortalidade feminina pelo câncer de mama através de diagnósticos mais
precisos com caráter preventivo [Menechelli 2013].

Este trabalho está organizado da seguinte forma, na Seção 2 é apresentado o con-
junto de dados utilizados assim como o estado da arte do problema de classificação de
imagens médicas e como o uso de knowledge transfer impacta na tarefa de classificação
de imagens. Na Seção 3 são apresentados os resultados obtidos a partir do uso da rede
inception sobre o conjunto de dados proposto. Na Seção 4 uma breve discussão é feita
de como a escolha da arquitetura impactou na tarefa de classificação de imagens histopa-
tológicas assim como a descrição de trabalhos futuros.

2. Dados e Metodologia
Com o intuito de auxiliar no processo de automatização do diagnóstico do câncer de
mama através de exames histopatológicos, [Spanhol et al. 2016] criaram a base de dados
BreaKhis. Essa base contém 7909 imagens de exames histopatológicos obtidos de 82
pacientes, e com diferentes ordens de magnitudes, sendo essas magnitudes (40x, 100x,
200x, 400x) como pode ser visto na Tabela 1. As amostras para análise foram obtidas
através de biópsia cirúrgica (SOB) e foram validadas por patologistas com auxilio de
exames complementares, garantindo assim a veracidade dos dados [Spanhol et al. 2016].

Além de disponibilizar a base BreaKhis, [Spanhol et al. 2016] disponibiliza
também em seu trabalho testes preliminares feitos sobre o conjunto de dados. Os tes-
tes realizados se utilizam de diferentes algoritmos de extração de caracterı́sticas das ima-
gens e diferentes tipos de classificadores. Os classificadores utilizados foram 1-Nearest
Neighbour (1-NN), quadratic linear analysis (QDA), SVM, Random Forest of decision
trees (RF). Já os algoritmos utilizados para a extração de features foram local binary
patterns (LBP), completed LBP (CLBP), local phase quantization (LPQ), gray-level co-
occurrence matrix (GLCM), threshold adjacency statistics (TAS) e Oriented FAST and
Rotated BRIEF (ORB). Os testes foram realizados para cada uma das magnitudes dispo-
nibilizadas no conjunto de dados.

Tabela 1. Distribuição do conjunto de dados por classes e fator de magnitude
Magnitude Benigno Maligno Total
40x 625 1370 1995
100x 644 1437 2081
200x 623 1390 2013
400x 588 1232 1820

Buscando uma nova solução para a tarefa de classificação de imagens histopa-
tológicas, uma alternativa encontrada foi o uso de deep neural networks (DNN). O uso de



deep learning para essa tarefa é promissor, contudo DNN’s necessitam de muitos dados
para serem treinadas como também exigem muito tempo e poder computacional para se-
rem adequadamente treinadas. Com o intuito de reduzir o tempo gasto na construção de
redes neurais do zero, alguns trabalhos vem fazendo uso da técnica de knowledge trans-
fer, onde redes neurais pré-treinadas são utilizadas na tarefa de extração de features ou
são re-treinadas para a tarefa de classificação sobre novos conjuntos de dados.

Em [Menegola et al. 2017] os autores fazem uso da técnica de knowledge transfer
para o reconhecimento de lesões de pele, e fazem uma análise de como os tipo de dados
usados no treino da rede neural podem influenciar na performance do classificador para a
tarefa de classificação de lesões de câncer de pele. Para isso [Menegola et al. 2017] fez
uso de redes neurais treinadas com bases de dados distintas. Os treinos foram realiza-
dos com bases médicas Diabetic Retinopathy Detection dataset (Retinopathy) 2 e com a
base ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge 2012 dataset de imagens gerais
(ImageNet) que possui 1000 classes de imagens distintas.

Os testes apresentaram melhorias quando a rede neural era treinada para reconhe-
cer as imagens da base ImageNet e era aplicado o fine-tuning, que consiste no re-treino
da rede neural sobre a base de dados de lesões de pele, obtendo assim bons resultados em
consideração ao treino realizado com as imagens médicas do conjunto Retinopathy.

Assim como em [Menegola et al. 2017], em nosso trabalho fizemos a classificação
dos dados da base médica BreaKhis com o uso de modelos construı́dos a partir de bases de
imagens genéricas. Para a realização do knowledge transfer utilizamos a rede Inception-
v3 [Szegedy et al. 2016] que consiste em uma arquitetura que implementa uma DNN vol-
tada a resolução de problemas de visão computacional, e que teve seu treino realizado
com o intuito de reconhecer elementos da base de dados ImageNet apresentando bom
desempenho.

A rede Inception em seu funcionamento é inicializada com seus pesos para o re-
conhecimento da base de dados ImageNet, e realiza a extração de features das imagens
de entrada, transformando a imagem de entrada em um vetor com 2048 dimensões. Após
feito o processo de extração de features a rede inicia o re-treino para a classificação do
novo conjunto de dados, e aplica uma validação cruzada sobre o conjunto de dados. Em
nossos testes foram usados 10% dos dados para teste e 10% para validação.

3. Resultados

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos com o uso do classificador Inception. Dos
resultados obtidos por [Spanhol et al. 2016] apresentamos os melhores para cada valor de
magnitude disponibilizado.

Tabela 2. Comparação de resultados exibidos em (%)
Magnitude

Classificadores 40x 100x 200x 400x
[Spanhol et al. 2016] 83.8 82.1 84.2 82.3
Esse trabalho 90.8 92.3 87.3 88.0

2https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection/data



Nos testes de [Spanhol et al. 2016] que obtiveram melhores resultados para a mag-
nitude de 40x, 100x e 200x foi utilizado o algoritmo PFTAS para a extração de features
e o classificador QDA. Já para a magnitude 400x o algoritmo para a extração de features
utilizado foi o PFTAS e o classificador com melhor desempenho foi o SVM.

Todos os teste foram realizados na máquina pessoal do autor com processador
Intel Core i5-4210U e RAM de 7,7Gib.

4. Conclusão
Neste trabalho exploramos o uso do knowledge transfer realizado a partir de uma rede
neural treinada para o reconhecimento de um conjunto geral e assim obtendo melhorias
nos resultados de classificação do conjunto de imagens histopatológicas. Como trabalhos
futuros investigaremos o impacto do uso de redes treinadas sobre outros conjuntos de
dados médicos que possuam semelhança ou não com o problema abordado e o quanto o
treino com esses conjuntos impactam no modelo de classificação do conjunto de imagens
histopatológicas. Além de explorar as arquiteturas VGG16 e VGG19 para a realização de
extração de features e classificação.
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Abstract. This document  describes the development of na LED Cube 

controlled by an Arduido Board. From the study of the same, through the LED 

Cube, it becomes feasible to create three-dimencional images. This is due to 

the positioning of each LED according to the dimensions that will be worked. 

The images are generated by code developed on the Arduino Board in the C / 

C++ language. However, it is important to note that the resolution of the 

generated images becomes delimited, because  each LED is equivalent to one 

pixel.   

Resumo. Este documento descreve o desenvolvimento de um Cubo de LED 

controlado por uma placa de Arduino. A partir do estudo do mesmo, por meio 

do Cubo de LED, se torna factível a criação de imagens tridimensionais. Isso 

dar-se pelo posicionamento de cada LED de acordo com as dimensões que 

serão trabalhadas. As imagens são geradas por um código desenvolvido na 

placa de Arduino na linguagem C/C++. Porém, é importante destacar que a 

resolução das imagens geradas se torna delimitada, pois cada LED equivale a 

um pixel. 

1. Introdução 

Arduino, é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa 

única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída 

embutido, uma linguagem de programação padrão, a qual tem origm em Wiring, e é 

essencialmente C/C++ [1].  

 O cenário tecnológico vem evoluindo há muito tempo. Desde a invenção do 

esteroscópio até a criação dos cinemas. Tais acontecimentos marcaram a história da 

humanidade.  A modelagem da concepção humana sobre as estruturas que nos acerca  

vem sendo constantemente alterada. Dentre os acontecimentos surgiu o diodo emissor 

de luz – LED, que é responsavel pelo desenvolvimento de tecnologias visuais há uma 

grande quantidade de tempo. 

 Paralelo a isso, com o surgimento do Arduino, houve o surgimento de uma 

crescente variedade de projetos da área de entreterimento visual que utilizavam LEDs 

em sua composição, dentre eles é possivel destarcar o Cubo de LED.  

 O objetivo desse artigo é expor os resultados que foram obtidos durante o tempo 

que foi trabalho nesse projeto junto ao responsavel, o professor Rodolfo Coutinho.  



  

 

2. Desenvolvimento 
 

Lista de ferramentas: 

• Ferro de solda; 

• Estanho; 

• Alicate de corte; 

• Alicate de bico. 

 

Lista de componentes: 

• 16 - Resistores de 220R - 1/4W; 

• 4 - Resistores de 10K - 1/4W; 

• 4 - Transistores BC548 ou BC337; 

• 1 - Arduino NANO com cabo USB; 

• 1 - PCI ilhada/Protoboard de 16 cm x 10 cm; 

• 64 - LEDs de alto brilho ou difuso de 3 ou 5mm; 

• 12 - Resistores 1/4W de qualquer valor (para ser utilizado na estrutura); 

• 1 - Pedaço de madeira de 20cm x 20 cm x 1cm; 

• 1 - Metro de fio 0.25mm; 

• 1 - Borne conector de duas vias (opcional). 

Com o início do projeto, uma das atividades propostas foi a criação de um Cubo de 

LED. Grande parte das atividades se resumia no treinamento com as ferramentes e o 

estudo dos componetes. Em seguida, após o dominio do manuseio das ferramentas, foi 

iniciado a parte prática. Cada LED, que era reaproveidado de um pisca-pisca de natal, 

foi removido e desencapado utilizando os alicates de corte e de bico. De início foi uma 

tarefa cansativa, pois até então era algo novo. Porém com a prática, foi possivel concluir 

a tarefa e assim, adquirir experiência. 

 Com o termino dessa atividade, iniciou-se a criação das matrizes de LED. Neste 

momento, foi utilizado o ferro de solda, que era de difícil manuseio. Porém, com a ajuda 

do orientador, a técnica logo foi dominada pela equipe do projeto. Foram feitas quatro 

matrizes de 4x4 LED. É viável dizer que os LEDs foram difundidos ao máximo para 

que o ângulo de visão fosse mais amplo. 

  

Figure 1. Esquemático da Matriz de LED 4x4 



  

 Em seguida, o cubo começou a ser montado. Os LEDs foram acionados na placa 

de acordo com a vistoria de matrizes empilhadas por nivel, onde havia 16 LEDs em 

cada nível. Sobre os detalhes, é importande dizer que o cubo continha 64 LEDs, onde 

cada um tinha cerca de 5mm de cores azul, verde, amarelo e vermelho de formato 

retangular. Os nivéis foram divididos por cor e foi usado um transistor. Para chegar a 

essa conclusão foi feito um calculo da corrente de pico, que é obdira quando todos os 

LEDs do nível estão ligados. Vale destacar também, que foram utilizados softwares 

específicos para que fosse feita a parte esquemática do cubo. Tais como a matriz de 

LED e o layout da placa. 

  

Figure 2. Esquemático do Cubo de LED 

 

  

 Por fim, a placa de Arduino foi programada utilizando a linguagem C. O código 

foi retirado da internet e modificado pela equipe para que fossem exibidas imagens de 

nossa autoria.  

3. Resultados e Discussão   

Com o experimento realizado é possivel determinar que quanto mais LEDs, ou seja, 

quanto maior o cubo, mais pixels são alocados para gerar a imagem, que dessa forma 

tem a qualidade e a nitidez aumentada. O programa utilizado foi fácilmente entendido, 

possibilitanto que pessoas com conhecimento mínimo no assunto tenham capacidade de 

realizar o desenvolvimento de programas mais simples.  

 Experimentos com outros tipos de cubo podem ser encontrados em diversos 

locais da internet. Dessa forma, foi possivel comparar os resultados de forma parcial, 

tendo em vista que os projetos utilizaram componentes diferentes, como por exemplo, o 

tipo do LED. Como já foi dito, grande parte da qualidade da imagem se da pela 

resolução do Cubo, porém, outros fatores podem influenciar o projeto, como por 

exemplo a soldagem e o alinhamento de cada LED no cubo. 



  

 Os movimentos mais rapidos, realizados pelos LEDs durante a geração da 

imagem, indicam resuldados mais eficazes. Movimentos mais lentos diminuem a ideia 

de profundidade e a animação acaba se tornando saltitante.  

4. Considerações  Finais 

O progresso do projeto foi possivel graças a utilização da placa de arduino, que 

possibilitou uma fácil programação. Esta ferramenta é muito útil para diversos tipos de 

desenvolvimento. Os resultados tiveram impactos positivos no aprendizado dos que 

estavam envolvidos na proposta. O processo se deu por experiências, levando em conta 

o assunto que foi trabalhado. 

 O trabalho teve fundamental importancia para contribuir para com a evolução 

dos envolvidos no projeto, tendo como objetivo acrescentar conhecimento sobre o 

assunto que estava sendo estudado. Grande parte do conteúdo foi adquido via internet e 

reuniões com professores da àrea. Além disso, os objetivos propostos foram alcançados 

e estamos evoluindo nas pesquisas relacionadas aos sistemas embarcados, para que 

sejam cada vez mais desfrutados. O passo seguinte do projeto seria a construção de um 

cubo maior e RGB, para que dessa forma as comparações sejam mais precisas e 

detalhadas. 

Referências 
[1] O que faz uma Placa Arduino ser um Arduino? (em inglês). Projeto Arduino     

Disponivel em: https://www.arduino.cc/en/Main/Policy 
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Abstract. This work aims to analyze and compare the IB-SMoT and CB-SMoT
methods using the Weka-STPM extension, seeking to identify similarities and
differences in their algorithms during the application and the use of data mi-
ning on a Geographic database related to trajectories taxi drivers in the city of
Fortaleza on a specific date. The work showed how each method works, trying
to apply these methods to the transformation of these trajectories without se-
mantic, in semantic trajectories using the definitions of stops and moves.

Resumo. Este trabalho tem como objetivo a análise e comparação dos métodos
IB-SMoT e CB-SMoT utilizando a extensão do Weka, o Weka-STPM, buscando
identificar semelhanças e diferenças nos seus algoritmos durante a aplicação
e o uso da mineração de dados em uma base de dados geográficas relaci-
onada com trajetórias de taxistas na cidade de Fortaleza em uma data es-
pecı́fica. O trabalho mostrou como funciona cada método, buscando aplicar
esses métodos para a transformação dessas trajetórias sem semântica, em tra-
jetórias semânticas utilizando as definições de stops e moves.

1. Introdução
Os dispositivos estão cada vez mais avançados e comuns nas vidas das pessoas. O au-
mento significante se deve ao fato delas quererem estar conectadas e atualizadas a todo
momento. Através desse grande número de pessoas conectadas, é possı́vel utilizar dados
gerados desses dispositivos para análises e estudos. O Global Positioning System (GPS),
é um sistema de posicionamento global que fornece e emite coordenadas em tempo real,
seu objetivo é a identificação da localização da posição de determinado dispositivo em
qualquer posição da Terra. É possı́vel obter uma sequência de dados espaço-temporais
que não possuem informações semânticas, com isso, tem-se uma trajetória.

Foi utilizada uma base de dados que indica uma localização no espaço geográfico
terrestre para taxistas, sendo possı́vel posicioná-los em um determinado local, tendo as
suas coordenadas como base. Ela possui como principais atributos, uma sequência de (id,
x, y, t), ou seja, um conjunto de trajetórias. Id é o identificador do taxista, x e y repre-
sentam as coordenadas que o GPS reportou, t representa a data e o tempo em que aquele
ponto foi registrado na base de dados. Utilizar essas informações não são tão simples, pois
requerem uma análise mais aprofundada. Os dados utilizados formam trajetórias difı́ceis
de serem interpretadas apenas com a visualização, tornando-se impossı́vel de identificar
os stops dos taxistas, logo é necessário uma análise com um nı́vel maior de abstração, bus-
cando transformar essas trajetórias brutas, em trajetórias semânticas. [Alvares et al. 2010]



Neste presente artigo, foram utilizados conceitos de moves e stops para os dados
geográficos. Stops são importantes para aplicações e análises para tomadas de deter-
minadas decisões, onde o determinado objeto em movimento permaneceu durante um
determinado perı́odo mı́nimo de tempo. Moves são partes da trajetória entre 2 stops con-
secutivos ou entre o inı́cio e um stop ou entre um stop e o fim [Spaccapietra et al. 2008].
Foi utilizada uma extensão para o Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka),
conhecido como Weka-STPM (Semantic Trajectories Preprocessing Module). Durante
as análises dos dados dos taxistas, os métodos IB-SMoT (Intersection-Based Stops and
Moves of Trajectories) e CB-SMoT (Clustering-Based Stops and Moves of Trajectories)
foram comparados, estes usam caracterı́sticas como velocidade e tempo para identificar
os stops. Com o IB-SMoT é possı́vel encontrar os pontos turı́sticos mais visitados por
taxistas, com o CB-SMoT é possı́vel encontrar locais que os taxistas passam lentamente.
Ambos métodos serão apresentados, descritos e explicados mais adiante neste artigo. O
objetivo deste artigo é comparar esses métodos na base de dados dos taxistas, buscando
analisar a eficiência de cada um, como também a qualidade dos resultados. Por exemplo,
quantos e quais stops cada técnica identificou ao final da execução.

2. Referencial Teórico
A Figura 1 apresenta um exemplo na comparação dos métodos em uma trajetória de pon-
tos. Na trajetória 1, possui-se apenas uma trajetória. Na trajetória 2, é apresentado uma
trajetória semântica, através do IB-SMoT. Ele considera apenas os candidatos a stops,
que são locais geográficos de interesse. Na trajetória 3, é apresentada uma trajetória
semântica, através do CB-SMoT, usado para detectar stops com base na velocidade. Fo-
ram detectados ainda 2 unknown stops, que indicam stops que não foram informados
como pontos de interesse ao algoritmo, mas que podem ser [Moreno et al. 2010].

Figura 1. Exemplos de Trajetórias, Fonte: [Moreno et al. 2010]

O método IB-SMoT é um algoritmo proposto por Alvares. Os stops são as partes
de uma trajetória que interceptam um candidato a stop (ponto de interesse). Esses candi-
datos possuem os atributos (id, x, y), onde id é o identificador e x, y informa a localização.
As posições da trajetória precisam ter um tempo mı́nimo de permanência nos candidatos
para serem consideradas stops, e os moves são as demais partes dessa trajetória. O usuário
deve dar de entrada os candidatos e o tempo mı́nimo de permanência. Ele é mais usado
em aplicações de turismo, pois a velocidade não é necessária [Alvares et al. 2007].

Na Figura 2 (a), determina-se 4 candidatos à stops, sendo Rc1, Rc2, Rc3 e Rc4 e
uma trajetória de um objeto T representada por um conjunto de pontos espaço-temporais
〈p0, ..., p15〉. Cada um desses pontos possuem os atributos (id, x, y, t) como informações
básicas. O IB-SMoT determina para cada ponto, começando por p0, em qual candidato



se encontra. Por exemplo, p3 está dentro do Rc1, é analisado se o objeto fica tempo
suficiente dentro do Rc1. Nesse exemplo é determinado que o tempo suficiente (∆c)
equivale a 3 pontos dentro dos candidatos. Portanto, é determinado que esse objeto passa
tempo suficiente dentro do candidato Rc1. Rc1 é o primeiro stop e 〈p0, ..., p3〉 é o primeiro
move. Ao objeto T entrar no Rc2, é verificado que ele não permanece tempo suficiente,
logo, este candidato não será um stop. Depois é analisado o p13 que está dentro do
candidato Rc3. Verifica-se que passa tempo suficiente dentro, portanto 〈p5, ..., p13〉 é o
segundo move e 〈p13, ..., p15〉 é o segundo stop. Rc4 é um candidato a stop, mas ele não
possui interseção com nenhum dos pontos, logo não será um stop [Alvares et al. 2010].

O método CB-SMoT é um algoritmo proposto inicialmente por
[Palma et al. 2008], utiliza-se da clusterização, através do algoritmo DBSCAN usando a
trajetória e a variação da velocidade. Ele é dividido em duas partes, na primeira parte,
as partes mais lentas de uma única trajetória são identificadas, chamado de potenciais
stops, usando o DBSCAN que considera a trajetória e a velocidade. Na segunda parte,
o algoritmo identifica onde os potenciais stops encontrados (clusters) na primeira
parte estão localizados, considerando a geografia dessas trajetórias. Ele irá pegar cada
potencial stop e testará a interseção e a duração mı́nima de parada para cada candidato.

No CB-SMoT, diferentemente do IB-SMoT, se houver um potencial stop que não
intercepta nenhum dos candidatos a stops, este ainda pode ser um ponto de interesse. O
algoritmo o considera sendo um local conhecido como unknown stops. Um padrão de mo-
vimento pode ser gerado para esses unknown stops, caso várias trajetórias permaneçam
por um perı́odo de tempo mı́nimo no mesmo unknown stops. Caso isso aconteça, é ne-
cessário o usuário investigar e determinar o que seria esse unknown stop, por exemplo, um
novo restaurante, casa show, entre outros. Esse algoritmo é útil onde a velocidade é im-
portante, aplicações relacionadas com tráfego urbano, onde é possı́vel identificar regiões
com congestionamentos, usam esse método [Palma et al. 2008].

Na Figura 2 (b), uma trajetória de um objeto T é dada de entrada e os candidatos
a stops Rc1, Rc2, Rc3 e Rc4. Na primeira parte, o algoritmo encontrou 4 clusters, isso
significa que encontrou 4 potenciais stops: G1, G2, G3 e G4. Na segunda parte, realiza-se
uma análise semântica parecida com a realizada pelo IB-SMoT. Observa se os clusters
estão intersectando os candidatos com uma quantidade mı́nima de pontos. Ele analisa e
determina que G1 está intersectando Rc1 por um tempo maior que ∆c, que representa
o tempo mı́nimo que ele deve permanecer. Logo, é identificado que Rc1 é um stop.
G2 está intersectando Rc3, ou seja, G2 é um stop. Rc2 e Rc4 não possuem nenhum
potencial stop, logo não serão stops. G3 e G4 que são clusters detectados na primeira
parte e que não fazem interseção com nenhum outro candidato a stop são os unknown
stops [Alvares et al. 2010].

3. Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho consistiu na análise dos dados de taxistas de Fortaleza durante um dia
do mês de junho de 2016. Todos os pontos dos taxistas neste dia foram obtidos, resultando
em um total de 2789052 tuplas e os resultados obtidos através da aplicação dos métodos
IB-SMoT e do CB-SMoT foram comparados. O motivo disso foi devido à base completa
ser muito grande e requerer um alto grau de processamento. 11 bases de dados são usadas
referentes aos candidatos à stops, por exemplo, lojas, parques e museus. [da Silva 2017]



Figura 2. a) Exemplo IB-SMoT, b) Exemplo CB-SMoT, Fonte: [Alvares et al. 2010]

A ferramenta responsável pela aplicação dos métodos, foi uma extensão do Weka,
o Weka-STPM. Os algoritmos IB-SMoT e CB-SMoT são implementados em tal fer-
ramenta. Condições foram criadas que variam os parâmetros durante a aplicação dos
métodos, são: A (Default) - User Buffer = 50; RF Min Time = 120s; MaxAvgSpeed =
0.9; B - Without User Buffer; C - Min Time = 60s; D - User Buffer = 10; E - RF Min
Time = 60s; F - RF Min Time = 180s; G - User Buffer = 100; H - MaxSpeed = 1.1. Os
campos declarados como Inválido, referem-se aos parâmetros que o IB-SMoT não possui.
Essas condições foram criadas pelos autores, buscando obter resultados que diferenciem
e mostrem o quão um valor de um determinado parâmetro irá afetar os resultados e o
processamento durante a execução dos métodos. Os valores desses parâmetros foram de-
finidos com base no que a ferramenta determina como padrão, buscando mostrar o efeito
nos resultados, quando esse valor é alterado para um valor maior ou menor do que o
padrão. Estes resultados foram consolidados na Tabela 1 para facilitar a análise.

4. Experimentos e Resultados
O Weka-STPM disponibiliza parâmetros e opções usados para alterar o algoritmo, onde
tem-se o Trajectory Table, pontos que formam as trajetórias brutas dos taxistas, e o Re-
levant Features, candidatos a stops. Durante as análises, os parâmetros User Buffer, RF
Min Time, Method e o Parameter foram utilizados. User Buffer possibilita ao usuário
escolher se irá querer utilizar um raio, em metros, da zona ao redor dos candidatos a stops
com o objetivo de superar incertezas espaciais. Method possibilita ao usuário escolher o
método IB-SMoT ou CB-SMoT. RF Min Time é o parâmetro responsável por determinar
a duração mı́nima, em segundos, para ser considerada um stop. No método CB-SMoT, o
campo Parameter fica acessı́vel ao usuário, possibilitando escolher MaxAvgSpeed, Min-
Time ou MaxSpeed, sendo usados para a clusterização [Alvares et al. 2010].

Na Tabela 1, nota-se que o tempo de processamento do método IB-SMoT é 3x
mais rápido do que o CB-SMoT na condição A, E e F, e 9x na condição D. A quantidade
de stops registrados pelo CB-SMoT é sempre maior que o do IB-SMoT, quase sempre o
dobro. Em todas as condições válidas do CB-SMoT, é retornado um total de aproxima-
damente 14800 unknown stops. Para o CB-SMoT, é necessário usar um User Buffer, pois
durante a condição B, foram apresentados erros. Na condição G, nota-se que o User Buffer
é um fator que faz com que a quantidade de stops e o tempo de processamento aumentem,
essa foi a única condição onde o IB-SMoT teve um tempo maior que o CB-SMoT. Houve
também um aumento dos stops quando houve uma redução do RF Min Time na condição
E. Quando foi usado o Parameter MaxAvgSpeed, Min Time e MaxSpeed com seus valores
padrões, nota-se que não houve diferença entre a quantidade de stops e de unknown stops.



Tabela 1. Análise dos métodos IB-SMoT e CB-SMoT utilizando o Weka-STPM
IB-SMoT CB-SMoT

Condição
Tempo de

Processamento (s)
Quantidade

de Stops
Tempo de

Processamento (s)
Quantidade

de Stops
Quantidade de
Unknown Stops

(A) Default 1266 89 4454 199 14763
(B) Without User Buffer 1352 89 Erro Erro Erro

(C) Min Time = 60s Inválido Inválido 4636 199 14763
(D) User Buffer = 10 280 0 2463 0 14983

(E) RF Min Time = 60s 1440 202 4437 355 14704
(F) RF Min Time = 180s 1714 63 4402 139 14784
(G) User Buffer = 100 11178 445 6671 590 14232
(H) MaxSpeed = 1.1 Inválido Inválido 3838 199 14763

5. Considerações Finais
Conclui-se que o tempo de processamento do IB-SMoT sempre será mais rápido do que o
CB-SMoT. Caso haja um aumento do User Buffer, haverá um aumento no tempo de pro-
cessamento. Caso haja redução do RF Min Time, haverá então um aumento do número de
stops. É possı́vel perceber que com valores muito baixos do User Buffer, essa zona será
tão pequena que não será possı́vel criar interseções com os candidatos a stops, resultando
em baixı́ssimas ou até mesmo 0, a quantidades de stops. O CB-SMoT apresenta quan-
tidade maiores de stops quando comparado com o IB-SMoT, mas como desvantagem,
ele requer um processamento maior. Outra desvantagem dele, é que a alta quantidade
de unknown stops chega a atrapalhar, pois é necessário uma verificação manual delas,
tornando-se inviável a sua análise. Em trabalhos futuros, deseja-se fornecer as bases de
trajetórias com semânticas que já existem, como essa de Fortaleza, mas usando um base
de Beijing fornecendo também o seu Map-matching.
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Abstract. The Bicicletar project consists of a shared bike program located in
the city of Fortaleza-CE, which now has a web and mobile system, the main
function of which is to provide bicycle station information such as the number
of free bikes. However, through the features provided, users are unable to ob-
tain advance information about the availability of bicycles at certain stations
and times. Using the comparison of machine learning techniques, this article
proposes the creation of predictions of free bikes in the Bicycle Fortress project.

Resumo. O projeto Bicicletar, consiste num programa de bicicletas comparti-
lhadas situado na cidade de Fortaleza-CE que conta hoje com um sistema web
e mobile, tendo como principal funcionalidade o fornecimento de informações
das estações de bicicletas, como o número de bicicletas livres. Contudo, através
das funcionalidades fornecidas, os usuários não conseguem obter informações
antecipadas sobre a disponibilidade de bicicletas em determinadas estações e
horários. Utilizando a comparação de técnicas de aprendizagem de máquina
este artigo propõe a criação de predições de bicicletas livres no projeto Bicicle-
tar Fortaleza.

1. Introdução
O número de programas de bicicletas compartilhadas e de pessoas que os utilizam vem
crescendo pelo mundo desde a sua criação em 1965 na Europa. Esse crescimento decorre
de polı́ticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas como meio alternativo de transporte
em grandes centros urbanos, melhorando a qualidade de vida com a prática de atividade
fı́sica, diminuição do uso de automóveis, consequentemente queda no número de emissão
de Gás Carbônico.

Sistemas de bicicletas compartilhadas permitem que qualquer pessoa retire uma
bicicleta em um local e a devolva ao sistema em outro local viabilizando assim o trans-
porte ponto-a-ponto por tração humana [Aimee Gauthierr 2014]. Esses sistemas também
contam com estações dedicadas, auto suficientes e as locações são por tempos curtos,
geralmente 30 minutos [Fishman 2016].

Um exemplo de sistema de compartilhamento de bicicletas no Brasil, se chama Bi-
cicletar. Implantado na cidade de Fortaleza-CE desde 15 de dezembro de 2014 pela prefei-
tura de Fortaleza em parceria com o grupo UNIMED, o programa atualmente conta com
um site e um aplicativo onde os usuários podem se cadastrar e adquirir acesso ao sistema,



tendo como principal funcionalidade fornecimento de informações sobre as estações de
bicicletas compartilhadas, como número de bicicletas livres, quantidade de vagas dis-
ponı́veis, entre outros.

Contudo, o uso do sistema é muitas vezes impossibilitado por falta de bicicletas
nas estações próximas, causando transtornos como atrasos em compromissos ou mesmo
dificultando o acesso a esporte e lazer de famı́lias que se programaram para pedalar. Isso
se deve a falta de funcionalidades nos sistemas, que antecipem informações para usuários
sobre a disponibilidade de bicicletas em determinadas estações e horários.

Hoje existem alternativas computacionais que proporcionam reconhecimento de
padrões, e Aprendizagem de Máquina é um deles. Segundo [Shai Shalev-Shwartz 2014]
o termo refere-se à detecção automatizada de significativos padrões de dados, ou seja,
aprendizagem de máquina fornece algoritmos que podem aprender com seus erros e fa-
zer previsões sobre dados. Atualmente, percebe-se que técnicas de Aprendizagem de
Máquina vêm sendo utilizadas em campos como diagnósticos médicos, filtragem de spam,
reconhecimento de fala, dentre outros.

Partindo do potencial mostrado, este trabalho faz uma avaliação de técnicas de
predição de bicicletas livres no projeto Bicicletar em Fortaleza-CE, com a finalidade de
proporcionar uma melhor programação para os usuários do programa, otimizando assim
o tempo dos mesmos.

Para este trabalho, foi escolhida Aprendizagem de Máquina como instrumento,
pois mostra um potencial para aquisição de informações futuras com base em dados ini-
ciais, otimizando e auxiliando assim tomadas de decisões.

Além da introdução, as seções que compõem este trabalho são apresentadas a
seguir: na seção 2 trabalhos relacionados, seção 3 metodologia, seção 4 resultados e por
fim seção 5 conclusão .

2. Trabalhos relacionados
Nesta seção, são apresentados trabalhos que fazem predições de tráfego em sistema com-
partilhamento de bicicletas que serviram de base para a construção deste trabalho. Um
quadro comparativo é apresentado ao final da seção.

No trabalho realizado por [Yexin Li 2015], intitulado Traffic Prediction in a Bike-
Sharing System, tem como objetivo tratar o desequilı́brio causado pelas locações e
devoluções de bicicletas em diferentes estações e em variados perı́odos, sendo necessário
haver uma redistribuição de bicicletas entre as estações do sistema de compartilhamento
de bicicletas. Então foi implementado um algoritmo bipartite nos sistemas Nova York e
Washington D.C. onde foram agrupadas estações formando clusters, como mostrado na
figura 1, formulando uma hierarquia de dois nı́veis. Com isso o número total de bici-
cletas alugadas em uma cidade é predita pelo algoritmo gradient impulse regression tree
(GBRT). Em seguida, um modelo de inferência baseado em multi-similaridade é proposto
para prever a proporção de aluguel e devolução entre clusters e a transição inter-cluster,
com base no número de bicicletas alugadas e devolvidas. O trabalho aqui proposto uti-
lizará técnicas de aprendizagem de máquina para obter resultados semelhantes, porém a
avaliação das técnicas serão o principal alvo de pesquisa do mesmo.

[Wang 2016], centra-se no City Bike, um dos maiores projetos de partilha de bi-



Figura 1. Agrupamento de estações [Yexin Li 2015].

Tabela 1. Trabalhos Relacionados
Caracterı́sticas Yexin Li et al. (2015) Wen Wang (2016) Este trabalho

Métodos preditivos GBRT x A Definir
Random Forest x

Árvore de decisão x
Rede Neural x

Programas City Bike x x
Capital Bikeshare x

Bicicletar Fortaleza x
Dados complementares Clima x x

Feriados e fim de semanas x x
Métricas de validação RMSLE x x

ER x
MAPE x

cicletas do mundo, usando como base o problema da plataforma Kaggle chamado Bike
Sharing Demand, que fornece dados do Capital Bikeshare em Washington D.C. O traba-
lho utiliza dados do City Bike, dados meteorológicos e dados de feriados de três bases
de dados diferentes e integra-os a fim de fornecer uma solução de visão geral para o pro-
blema de reequilı́brio de bicicletas e ajudar a gerenciar melhor o programa City Bike. A
semelhança entre o trabalho de Wen Wang e deste projeto é que ambos tentam prever bici-
cletas disponı́veis utilizando aprendizagem de máquina, utilizando dados meteorológicos,
contudo diferem pelo contexto de paı́ses e programas distintos.

A tabela 1 apresenta um resumo comparativo entre os trabalhos relacionados e
esta proposta.

3. Metodologia
Para esta avaliação foi seguido os seguintes passos: Coleta dos dados do programa Bi-
cicletar, limpeza dos dados coletados, análise e seleção de features, conversão de atri-
butos categóricos para atributos numéricos, criação dos modelos preditivos, validação e
comparação dos modelos preditivos.

3.1. Coleta dos dados
Primeiro foram concentrados esforços para encontrar meios de obter dados do programa
Bicicletar, por se tratar da matéria prima deste trabalho. Após buscas por soluções já im-



Tabela 2. Exemplo Arquivo CSV
id estação data/hora bicicletas disponı́veis Status Estação

1 31-05-17 00:00 2 Online
2 31-05-17 00:00 1 Online
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
80 31-05-17 00:00 6 Online
1 31-05-17 00:01 2 Online

plementadas foi obtida uma API pública, disponı́vel na plataforma GitHub, que utiliza um
script escrito na linguagem Python. O script tem duas formas de buscar as informações,
na primeira maneira recebe como parâmetro o endereço ou uma palavra chave de um
endereço e retorna como resultado os dados da estação buscada, da segunda maneira
pode ser buscada todas as estações de uma vez. Neste trabalho usamos a busca de todas
as estações.

Este script de coleta foi colocado em execução numa máquina virtual da Azure
em 31 de maio de 2017. A coleta dos dados é feita a cada minuto de forma que em cada
consulta é salvado os dados de todas estações na sequência de id de cada estação e por fim
são armazenados em formato CSV(Comma-separated values), como mostra o exemplo da
tabela 2.

3.2. Limpeza dos dados

Devido possı́veis falhas na coleta ou até mesmo por parte do sistema Bicicletar, é comum
que os dados não estejam preparados para que os métodos de predição sejam aplicados
diretamente. Com isso, faz-se necessária uma limpeza nos dados coletados a fim de eli-
minar redundâncias nos mesmos, filtrar apenas informações importantes para o problema
e até mesmo preencher valores vazios.

3.3. Análise e seleção de features

Neste passo foi realizada uma análise sobre os dados a fim de se obter e concluir algumas
informações e a partir disso tomar decisões como a escolha de features e quais técnicas
ou algoritmos utilizar no trabalho.

Da análise foram selecionadas como features a quantidade de bicicletas dis-
ponı́veis em cada estação, o status da estação (em operação ou inativo) e o id da estação.
Com as features definidas foi realizado um agrupamento delas, através de um algoritmo
escrito em Python, para somar todas bicicletas disponı́veis em cada estação e colocar essa
soma em slots de uma hora. Esse algoritmo teve como finalidade obter informações de
desvio padrão e média aritmética. Além disso, foi necessário para esse agrupamento a
adição de features como datas de feriados.

3.4. Conversão de atributos categóricos para atributos numéricos

Foi realizado um processo de conversão dos atributos dia da semana e datas de feriados
em números, de forma que os dias da semana iniciam no número zero, que representa a



segunda-feira e vão até o número seis simbolizando o domingo. No caso dos feriados foi
atribuı́do um valor boolean onde 1 indica que é feriado e 0 indica um dia sem feriado.
Esse processo é chamado conversão de atributos categóricos para atributos numéricos.

3.5. Criação dos modelos preditivos

A criação dos modelos preditivos é um dos passos da aprendizagem de máquina e tem uma
relevada importância para todo processo. Esse passo tem como finalidade a criação de
um modelo a partir dos dados de treinamento (dados com uma determinada classificação
definida) usando uma determinada técnica de predição.

Os modelos obtidos nessa fase servirão para aplicar no conjunto de testes, que são
dados sem uma classe de resposta, com o objetivo de obter uma predição e compará-la
com o dado resultante não fornecido inicialmente pro algoritmo.

3.6. Validação e comparação dos modelos preditivos

A partir de um modelo construı́do, o dados serão validados em um conjunto de testes
usando como base o modelo fornecido. O resultado deste processo será uma predição
de bicicletas disponı́veis, que será comparada com os dados reais não fornecidos para o
conjunto de testes. A partir disso será realizado um processo de medição MAPE (Mean
Absolute Percent Error), erro médio percentual absoluto para avaliar o desempenho do
modelo de aproximação.

4. Resultados
Como resultados foi observado que os dados de feriados foram de grande importância
para o modelo, pois com esse dado foi permitido perceber que nos feriados, em algumas
estações, o número de bicicletas disponı́veis foram bem baixos. Outro fator importante
ressaltar é que o agrupamento feito de hora em hora deixou uma lacuna de tempo grande
e impossibilitou uma maior precisão no resultados.

5. Conclusões e trabalhos futuros
Com isso pode-se concluir que aprendizagem de máquina é uma ferramenta de grande
importância para predição de bicicletas disponı́veis em programas como o Bicicletar e
pode ser utilizada como base para o sistemas web e mobile. Fica como trabalho futuro a
criação de um APP ou sistema WEB para previsão de bicicletas livres no projeto Bicicletar
Fortaleza utilizando as técnicas aqui apresentadas.
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Abstract. Automated Planning is the subarea of Artificial Intelligence that con-
cerns about the deliberative process of choosing a set of actions for an intel-
ligent agent achieves its goals. In general, a planning problem is implicitly
represented by actions in terms of their preconditions, conditions necessary for
the execution of the action, and their effects. On one hand, STRIPS is a wi-
dely adopted language for representing planning domains and problems. On
the other hand, PROLOG is a programming language that allows representing
and solving a planning problem through its logic-based inference engine. In
this work, we propose translating a planning problem described in STRIPS into
PROLOG, in order to represent a planning problem and solve it using PROLOG

inference engine .

Resumo. Planejamento Automatizado é a subárea da Inteligência Artificial que
se preocupa com o processo deliberativo de escolha de ações para que um
agente inteligente alcance suas metas. Em geral, um problema de planejamento
é representado implicitamente pelas ações em termos de suas pré-condições,
condições necessárias para a execução da ação, e de seus efeitos. STRIPS é
uma linguagem amplamente adotada para representação de domı́nios e proble-
mas de planejamento. Por outro lado, PROLOG é linguagem de programação que
permite, além de representar, solucionar um problema por meio de seu motor
de inferência baseado em Lógica. Neste trabalho, propomos uma tradução de
um problema de planejamento descrito em STRIPS para a linguagem PROLOG,
uma vez que, além de representar o problema, podemos utilizar seu motor de
inferência para extrair planos soluções.

1. Introdução
Em Inteligência Artificial, Planejamento é a elaboração de um plano de ações para atingir
um determinado objetivo. Considere o agente Robô Shakey (ilustrado na Figura 1) que é
habilitado a executar as seguintes ações: mover entre marcos dentro de uma sala e entre as
salas, empurrar caixas dispostas em algum ponto das salas; subir e descer destas caixas
e; ligar e desligar interruptores de luz [Norvig and Russell 2014].

Dados um conjunto de proposições P que definem um estado do mundo e um
conjunto de açõesA que representam as ações que um agente pode executar, um domı́nio
de planejamento pode ser definido explicitamente como um sistema de transição de esta-
dos em que os estados são rotulados pelas proposições que são verdadeiras no estado e as
transições são rotuladas pelas ações que causam as transições entre estados. No domı́nio



Figura 1. O domı́nio do Robô Shakey [Norvig and Russell 2014]

do Robô Shakey, temos o conjunto P formado pelas seguintes proposições: at(X, Y), que
representa a localização de objetos; on(shakey, Z) onde Z representa sobre qual objeto o
shakey se encontra; lamp(S, T) onde S representa uma sala e T corresponde ao estados da
lâmpada, que pode ser ligado(ok) ou desligado (off ).

No entanto, a representação explicita de domı́nios de planejamento não é uma
representação eficiente, uma vez que é preciso definir todo o conjunto de estados
do domı́nio para então realizar a busca por uma solução. Assim, em planejamento
utiliza-se uma representação implı́cita do domı́nio dada por meio de linguagens de
ações. As linguagens de ações mais utilizadas são STRIPS[Fikes and Nilsson 1971], PDDL
[McDermott et al. 1998] e RDDL [Sanner 2010].

A linguagem STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solving) representa o
domı́nio de planejamento por meio da descrição do conjunto de ações do agente. Uma
ação é dada em termos de suas pré-condições, que representam as condições que devem
ser satisfeitas em um estado para que a ação seja executada, e efeitos, que representam
como o estado é modificado após a execução da ação. Para realizar a ação walk o robô
1 deve estar no chão e em alguma das salas, seu efeito será que ele estará em uma nova
sala.

No entanto, Prolog é uma linguagem de programação para computação simbólica.
Foi especialmente adequado para resolver problemas que envolvem objetos e relações
entre objetos [Bratko 2001]. Uma representação em STRIPS do domı́nio de planejamento
facilita a especificação em Prolog, que a partir disso utiliza seu motor de inferência para
extrair planos soluções.

Este artigo relata os estudos realizados na tentativa de propor uma tradução de
problemas de planejamento descritos na linguagem STRIPS para a linguagem Prolog com
o objetivo de aprofundar os estudos na área de planejamento automatizado e programação
em lógica. O artigo está dividido de forma a apresentar: na Seção 2, A Linguagem
STRIPS e sua forma de representar problemas de planejamento; na Seção 3, Programação
Lógica e suas particularidades; na Seção 4, Especificação de um problema STRIPS na
linguagem Prolog e na Seção 5, a Conclusão.

2. A Linguagem STRIPS
STRIPS é uma linguagem de representação de domı́nios e problemas de planejamento na



qual é possı́vel descrever ações, estados do problema e possı́veis mudanças no ambiente
[Fikes and Nilsson 1971].

Dado um conjunto de proposições P , um domı́nio de planejamento pode ser re-
presentado pelo conjunto de ações A que o agente pode executar. Cada ação a ∈ A é
especificada pela tripla 〈precond, efeitos+, efeitos−〉, sendo:

• precond(a), um conjunto de proposições de P que devem ser verdadeiras no es-
tado em que a ação a é executada;
• efeitos+ é o conjunto de efeitos positivos, i.e., as proposições que se tornam ver-

dadeiras após a execução da ação e;
• efeitos− é o conjunto de efeitos negativos, i.e., as proposições que se tornam falsas

após a ação a ser executada.

A ação STRIPS walk do domı́nio do Robô Shakey que lhe permite ir de uma sala
X para uma sala Y, mas para isso ele precisará estar em X (at(shakey, X)) e no chão
(on(shakey, floor)), depois que a ação for executada ele estará em Y (at(shakey, Y)) e não
estará mais em X (¬ at(shakey, X)). A Figura 2 ilustra a representação em STRIPS da ação
walk.

action(walk(X, Y):
precond: at(shakey, X), on(shakey, floor)
efeitos+: at(shakey, Y)
efeitos−: at(shakey, X)).

Figura 2. A ação walk do domı́nio do robô Shakey em STRIPS.

O problema é definido por meio de especificação do domı́nio, do estado inicial
e meta. No domı́nio do Robô Shakey o estado inicial está descrito na Figura 1 e uma
possı́vel meta pode ser acender as luzes das quatro salas.

3. Programação em Lógica
A linguagem Prolog representa uma forma de programar diferente do estilo procedu-
ral mais conhecido [Sebesta 2009]. Nos primórdios do Prolog, na década de 70, a sua
utilização se restringia à comunidade de Inteligência Artificial (IA), mas o interesse nesta
linguagem transborda claramente os limites da comunidade de IA [Torres 1999].

Um programa em Prolog é composto por sentenças(fatos e regras), que são usadas
para construir a base de dados sobre o problema. Os fatos estabelecem relação entre ob-
jetos, um exemplo é na especificação do estado inicial(4) e meta(5) do problema do Robô
Shakey. As regras expressam um relacionamento entre fatos, se os fatos forem verdadei-
ros a regra também será, por exemplo, a Figura 6 apresenta uma regra para obtenção de
um plano solução no problema do Robô. Uma consulta é efetuada para verificar se existe
uma solução para o problema, quando esta consulta é realizada, então o sistema efetua
uma procura no conjunto de fatos e regras para determinar o resultado.

Uma lista em Prolog [C | R] é definida por um elemento C representando a cabeça
da lista e uma lista R com o restante dos elementos [Bratko 2001]. No problema do
Robô Shakey as listas são utilizadas, por exemplo, para guardar as ações com suas pré-
condições e efeitos, como apresentado a ação walk na Figura 3.



4. Especificação de um problema STRIPS na linguaguem Prolog
Para ilustrar o processo de tradução de STRIPS para PROLOG, iniciaremos com a tradução
das ações do domı́nio de planejamento. Como exemplo de tradução, utilizaremos a ação
walk, cuja descrição em STRIPS pode ser vista na Figura 2. Para esta especificação, de-
finimos um fato opn, contendo: (i) o nome da ação e os parâmetros que ela recebe; (ii)
uma lista das precondições para sua realização; (iii) uma lista com os efeitos negativos e;
(iv) uma lista com os efeitos positivos. A ação em PROLOG pode ser representada como
mostrado na Figura 3

opn(walk(X, Y),
[(shakey, floor),at(shakey, X)],
[at(shakey, X)], [at(shakey, Y)]).

Figura 3. A ação walk do domı́nio do robô Shakey em Prolog.

Feita a tradução das ações do domı́nio de planejamento, resta-nos especificar o es-
tado inicial e o estado meta. O estado inicial do problema de planejamento, representado
na Figura 1, é especificado pelo fato initial, conforme o mostrado na Figura 4.

initial(on(shakey, floor), on(box1, floor),
on(box2, floor), on(box3, floor),
on(box4, floor), at(shakey, s3),
at(box1, s1), at(box2, s1), at(box3, s1)
at(box4, s1), lamp(s1, off), lamp(s2, off),
lamp(s3, off), lamp(s4, off)).

Figura 4. Fato em Prolog que representa o estado inicial do robô Shakey.

A meta de planejamento foi traduzida com a especificação do fato goal, con-
forme mostrado na Figura 5.

goal(lamp(s1, ok), lamp(s2, ok), lamp(s3, ok)).

Figura 5. Fato em Prolog que representa a meta do robô Shakey.

A linguagem PROLOG diferencia-se da linguagem STRIPS , dentre outras coisas, por
permitir não só a representação do problema mas também a busca de um plano solução
por meio do seu motor de inferência. A regra utilizada para construção de uma

Para buscar uma solução, teremos uma regra que recebe uma lista contendo o
estado inicial, outra com o estado meta, uma lista vazia para serem acrescentadas as ações
realizadas e o plano que será retornado nesta lista.

O plano retornado como solução, que pode ser observado na Figura 7 se mostrou
eficiente para o problema, exibe uma sequencia de ações a serem realizadas pelo Robô
Shakey para obter todas as luzes acesas. Porém não pode ser considerado um plano ótimo,
pois existem algumas ações desnecessárias, como pushBox(box1,s1,s1), que empurra a
caixa sem que fique mais próximo ao objetivo. Com a tradução o programa Prolog retorna
um plano solução para o problema(não necessariamente contendo o número mı́nimo de
ações).



test(Plan) :- solve([ on(shakey, floor),
on(box1, floor), on(box2, floor),
on(box3, floor), on(box4, floor),
at(shakey, s3), at(box1, s1), at(box2, s1),
at(box3, s1), at(box4, s1), lamp(s1, off),
lamp(s2, off), lamp(s3, off), lamp(s4, off)).
lamp(s1, ok), lamp(s2, ok), lamp(s3, ok))],
[], Plan).

Figura 6. Regra para obtenção de um plano solução.

Plan = [turnOn(s3),moveUp(box3)
pushBox(box3,s1,s3),
pushBox(box2,s2,s1), goDown(box2),
turnOn(s2), moveUp(box2),
pushBox(box,s1,s2), pushBox(box1,s1,s1),
goDown(box1), turnOn(s1),
moveUp(box1), walk(s3,s1)]

Figura 7. Plano obtido pelo motor de inferência do Prolog.

5. Conclusão
Neste artigo apresentamos uma proposta de tradução de problemas de planejamento des-
critos na linguagem STRIPS para PROLOG. Apesar de existir abordagens que realizam
traduções similares, este trabalho surgiu como uma proposta para complementação de
estudos no contexto do Programa de Iniciação à Docência da disciplina de Matemática
Discreta. Assim, o objetivo era aprofundar os estudos na área de inteligência artificial,
principalmente nas sub-áreas de planejamento automatizado e programação em lógica.

Como trabalhos futuros, estamos aperfeiçoando o processo de tradução com testes
em outros domı́nios de planejamento e também realizando estudos sobre técnicas efici-
entes para obtenção de planos tais como planejamento como verificação simbólica de
modelos, utilizando a linguagem do verificador NUSMV.
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Abstract. This paper presents a running project of an embedded system for ADS-B                         
messages decoding, called Collector. Its purpose is to catch of information sent by                         
aircraft under its coverage area, decode them and send to a remote server, which will                             
treat them. 

Resumo. Este artigo apresenta o projeto, em desenvolvimento, de um sistema                     
embarcado de decodificação de mensagens ADS-B, chamado de Coletor. Seu objetivo é                       
a captura de informações enviadas pelas aeronaves sob sua área de cobertura,                       
decodificar e enviar para um servidor remoto que as tratará. 

1. Introdução 
Os aviões vêm se tornando um meio de transporte cada vez mais utilizado, seja pelo setor militar                                 
ou pelo comercial. Alguns dos fatores que propiciam esse crescimento são o desenvolvimento de                           
novas tecnologias relacionadas ao setor de aviação, e a competição entre empresas, barateando os                           
custos para os clientes. Para gerenciar o tráfego aéreo decorrente, as instituições responsáveis                         
organizam-se em alguns setores de controle. Os três principais setores são: as Torres de Controle                             
(TWR), responsáveis pela autorização do plano de voo e pelo monitoramento de aeronaves no                           
momento do pouso e decolagem, possuindo o escopo de um aeroporto; o Controle de                           
Aproximação (APP), responsável pelo controle de regiões que possuem um ou mais aeroportos,                         
ordenando os voos que chegam e saem e possuindo o escopo de uma região metropolitana; e, por                                 
último, o Controle de Área (ACC), responsável pelo gerenciamento de regiões fora de alcance de                             
Torres de Controle e Controle de Aproximação. 

O controle do tráfego aéreo atual tem como principal tecnologia base os radares. Dois                           
tipos de radares são usados para essa finalidade: os primários, que têm a capacidade de obter a                                 
distância aproximada de uma aeronave, mas não sua identificação. Para isso, eles se baseiam no                             
envio de ondas eletromagnéticas que, ao incidirem sobre as aeronaves, são, em parte, refletidas de                             
volta, permitindo o cálculo da distância uma vez conhecidas as características dessas ondas e o                             
tempo de ida e volta. O segundo tipo é o de radares secundários, que obtêm mais informações                                 
sobre os aviões - como altitude, posicionamento, velocidade e identificação -, por meio da                           
comunicação com os dispositivos de troca de mensagens presentes no interior dos aviões,                         
chamados de transponders. Para obter essas informações, o radar secundário sempre precisa                       
requisitá-las ao transponder, para, então, recebê-las em resposta. 

Apesar de os radares ainda suprirem as necessidades existentes, o crescimento do setor                         
aeronáutico demanda o desenvolvimento de novas tecnologias que forneçam maior eficiência aos                       
processos envolvidos no controle e monitoramento do tráfego aéreo, além do aperfeiçoamento das                         
já existentes. Uma das tecnologias em desenvolvimento chama-se ADS-B (Automatic Dependent                     
Surveillance Broadcast). Ao contrário dos radares, que precisam requisitar informações aos                     
transponders, sistemas ADS-B utilizam o compartilhamento de dados, que, em seu caso, significa                         



 

 

 

que a todo instante as informações são enviadas e recebidas por equipamentos que têm esse                             
sistema implementado, sem a necessidade de requisições. Outra diferença entre essa tecnologia e                         
a de radares é a velocidade de atualização das informações: os radares são dependentes de seu                               
tempo de rotação, o que acarreta tempos de atualização maiores para cada região; por outro lado,                               
sistemas ADS-B utilizam antenas omnidirecionais, permitindo o recebimento, a qualquer instante,                     
de dados vindos de qualquer direção. Uma outra característica que diferencia essas duas                         
tecnologias é o custo de instalação e manutenção dos equipamentos, que são bem maiores para os                               
radares do que para os dispositivos ADS-B. 

Embora a tecnologia ADS-B possua grande potencial para o melhoramento do controle                       
do tráfego aeronáutico, alguns fatores ainda limitam sua ampla implantação: um deles é a                           
limitação de apenas ser possível monitorar aeronaves que possuem essa tecnologia implementada,                       
o que deixa este sistema suscetível a aviões clandestinos e requer o caro processo de atualização                               
dos sistemas de aeronaves antigas. Isso faz com que esta tecnologia seja usada atualmente como                             
auxiliar aos radares. Outro fator dificultador é o fato de a tecnologia ADS-B estar sendo                             
desenvolvida sobre bases proprietárias, que tanto tornam caros os sistemas resultantes como                       
dificultam o compartilhamento de conhecimentos sobre implementação para a comunidade                   
interessada. 

Visando facilitar o desenvolvimento da tecnologia ADS-B, por meio da construção de um                         
sistema de baixo custo e de código aberto, surgiu o projeto Atualização da Monitoração                           
Aeronáutica e Auto Sustentabilidade, que possui duas vertentes. Uma delas é o desenvolvimento                         
de um algoritmo de prevenção de colisões, que aproveita as caracterśticas favoráveis da                         
tecnologia ADS-B. A outra vertente é o desenvolvimento de um sistema embarcado capaz de                           
capturar as mensagens ADS-B enviadas pelas aeronaves, decodificá-las e enviá-las a um servidor                         
remoto que as gerenciará; e a implementação deste servidor e suas funcionalidades. O trabalho                           
apresentado neste artigo tem como foco o sistema embarcado descrito, o qual será chamado de                             
Coletor. Nas próximas seções, este sistema será apresentado com maiores detalhes. 

2. Estrutura do Sistema Coletor 
O Coletor pode ser dividido em duas partes: a primeira é o dispositivo receptor de mensagens,                               
chamado de microADSB, que é composto por uma antena que reconhece ondas na faixa de                             
frequências de 1090 MHz, e um microcontrolador responsável por interpretar as ondas recebidas                         
e transformá-las em mensagens no formato digital, enviando-as no padrão ASCII hexadecimal                       
por uma porta USB. A segunda parte é composta por um hardware de desenvolvimento que deve                               
receber as mensagens enviadas pelo receptor através da porta USB, decodificá-las e enviar as                           
informações obtidas para um servidor remoto. Na Figura 1, observa-se essa estrutura. 

A plataforma escolhida para implementação do sistema decodificador foi a Orange Pi PC                         
Plus. Ela possui um processador Allwinner H3 Quad-core Cortex-A7; memória SDRAM de 1GB,                         
DDR3; armazenamento eMMC Flash de 8GB; entrada para cartão de memória de até 32 GB;                             
interface Ethernet 10/100 RJ45; Wifi 802.11 b/g/n, com antena externa; possui três portas USB                           
2.0 Host e uma porta micro USB 2.0 OTG; alguns dos sistemas operacionais que ela suporta são                                 
Android, Lubuntu, Debian e Raspbian. Essa plataforma foi escolhida devido ao seu baixo preço                           
frente à gama de recursos que fornece, atendendo às necessidades de hardware do sistema                           
embarcado coletor. 

O sistema operacional escolhido para desenvolvimento foi o Ubuntu, disponibilizado pela                     
Armbian . O software do coletor está sendo desenvolvido na linguagem de programação C, pois                           

1

esta nos permite desenvolver códigos mais eficientes, ao nos fornecer maior controle sobre os                           
recursos disponibilizados; além de ser uma das linguagens mais utilizadas para desenvolvimento                       

1 https://www.armbian.com/ 



 

 

de sistemas embarcados. 

 

Figura 1 - Estrutura do Sistema Coletor 

3. Software do Sistema Coletor 
O software do sistema coletor em desenvolvimento pode ser organizado em três categorias, de                           
acordo com as etapas de implementação realizadas: comunicação serial, decodificação de                     
mensagens e comunicação com o servidor remoto.  

3.1. Comunicação Serial 
Como descrito em seções anteriores, o dispositivo receptor de mensagens as envia por meio de                             
uma porta de comunicação USB. Para a leitura dessas mensagens, é necessária a utilização de                             
algumas funções implementadas em bibliotecas disponibilizadas pelo sistema operacional Linux,                   
como as contidas em fcntl.h e termios.h. 

O primeiro passo para o estabelecimento da comunicação serial foi a criação de um                           
descritor de arquivos, que foi chamado de fd, utilizado para controle do dispositivo através do                             
Terminal de comandos. Para isso, foi empregada a função open(), que recebe como parâmetros a                             
identificação do dispositivo no sistema de arquivos (“ttyACM0”) e configurações sobre suas                       
permissões, como se ele é de leitura e escrita, por exemplo. É importante destacar que o descritor                                 
de arquivos criado pela função open() é usado para a aplicação de todas as configurações sobre a                                 
comunicação, uma vez que ele representa o dispositivo. 

O segundo passo realizado foi a configuração de algumas características a respeito da                         
comunicação sobre a porta serial, baseando-se nas especificações de funcionamento do receptor                       
microADSB e em atributos do próprio sistema operacional. Para isso, foi criada uma estrutura de                             
dados do tipo termios, que possui campos para configurações de entrada, saída, controle do                           
terminal, velocidade de transmissão, entre outras. Em relação à entrada, foi especificada a                         
substituição de todo caractere CR por um NL, para facilitação de tratamento futuro das                           
mensagens; com respeito ao controle do terminal, foi habilitada a recepção de caracteres e                           
determinado o tamanho do byte como sendo de oito bits; entre outras configurações, também foi                             
especificada a velocidade de transmissão pela porta serial como sendo de 115200 bits por                           
segundo, que é a velocidade adotada pelo receptor. Após todas as configurações serem aplicadas,                           
foi utilizada a função write() para o envio da string de inicialização do receptor, “#43-02\n”,                             
habilitando este a enviar as mensagens para a porta serial.  

Duas outras características são de importante discussão. Primeiro, é necessário o                     
tratamento de erro caso o receptor seja desconectado da porta USB enquanto o programa estiver                             
em execução. Se ele for desconectado, o descritor de arquivos deve ser liberado e o programa                               
deve voltar a tentar estabelecer a comunicação. Caso o receptor seja novamente conectado à                           
porta, todos os passos de configuração descritos anteriormente devem ser novamente realizados,                       
para um novo descritor de arquivos. A segunda característica a ser discutida é o formato de                               
mensagens que o receptor envia [1], existindo dois, ambos iniciando com o caractere ‘@’ e sendo                               



 

 

 

 

finalizados pelo caractere ‘;’. O primeiro formato possui uma mensagem de 26 bytes, já a segunda                               
possui um tamanho de 40 bytes. Embora os dois tipos de mensagem sejam tratados na leitura,                               
apenas o segundo formato é utilizado durante a decodificação, pois ele contém o campo de dados                               
de 112 bits, característico de mensagens ADS-B. 

3.2. Decodificação de Mensagens 
O software de decodificação de mensagens ADS-B se baseia nas padronizações adotadas para a                           
construção dessas estruturas, envolvendo desde funções que apenas convertem o valor de um                         
conjunto de bits, até aquelas que, além de convertê-los, também realiza outros tipos de operações                             
para obter a informação desejada. Tudo isso depende da forma como os dados estão codificados.                             
Para entendermos como a decodificação funciona, precisamos entender como as mensagens                     
ADS-B são construídas. Isto é detalhado nos parágrafos abaixo.  

As mensagens ADS-B consistem em um conjunto de 112 bits, que podem ser organizados                           
em cinco diferentes partes [2]: o Downlink Format (DF), que é um conjunto de cinco bits que                                 
informa se a mensagem foi enviada por um transponder mode S, sendo do tipo Extended Squitter                               
(DF = 17), ou se por um sistema de transmissão ADS-B não baseado em transponder (DF = 18)                                   
[3]; o campo Capability, que é um conjunto de três bits que é usado como um identificador                                 
adicional; o ICAO (International Civil Aviation Organization), que contém um código de                       
identificação único da aeronave; o campo de dados, composto por 56 bits, que contém os dados                               
com as informações sobre o estado do avião; e, por último, um conjunto de 24 bits responsável                                 
pela informação de paridade da mensagem. 

No campo de dados, os cinco primeiro bits compõem a identificação sobre o tipo de                             
informação que a mensagem carrega - Type Code -, e seu valor determina a forma como o                                 
restante dos bits de dados serão interpretados. Há três principais tipos de informações que podem                             
ser fornecidas pelas mensagens ADS-B: identificação, que fornece a identificação do voo por                         
meio de um tipo de dado que chamamos de callsign; velocidade da aeronave, que pode ser em                                 
terra ou ar, e ser horizontal ou vertical; e posicionamento, que fornece a altitude, longitude e                               
altitude, por meio de uma codificação chamada CPR (Compact Position Reporting) [4], melhor                         
descrita nos próximos parágrafos. É importante destacar que cada mensagem possui apenas um                         
desses tipos por vez. 

Mensagens de identificação possuem um Type Code de um a quatro, e todos os bits de                               
dados posteriores aos oito primeiros são organizados em grupos de seis, tendo seus valores                           
mapeados por uma tabela que contém símbolos do alfabeto e dígitos, de maneira a construir uma                               
palavra de tamanho oito que representa o callsign. Type Codes de valores de nove a dezoito                               
indicam que a mensagem fornece o posicionamento da aeronave, contendo altitude, latitude,                       
longitude. Estes dois últimos dados estão representados na mensagem por meio de uma                         
codificação chamada CPR, que consiste no mapeamento do planeta em regiões de latitude e                           
longitude. Ela foi criada pelo fato de uma dessas categorias de regiões permanecer constante                           
durante um período de tempo longo, enquanto a outra varia, com o objetivo de representar essas                               
posições com a maior quantidade de informações possível usando uma menor quantidade de bits.                           
Para obter os valores desejados de latitude e longitude, dois tipos de decodificação podem ser                             
adotados: a local, que se baseia em um referencial e em uma mensagem para obter as                               
informações; e a global, que se baseia no recebimento de duas mensagens, uma do tipo ímpar e                                 
outra do tipo par, que possuem diferentes mapeamentos das regiões do planeta. Os dados                           
recebidos precisam, então, ser tratados de acordo com essa codificação para obtenção do valor                           
real. Por último, um Type Code dezenove indica que a mensagem contém informações sobre as                             
velocidades da aeronave. 

O trabalho do sistema decodificador é, portanto, receber essas mensagens e, baseando-se                       
nos padrões descritos acima, implementar funções que permitam a obtenção das informações                       



desejadas. O primeiro passo a ser realizado após a leitura da porta serial é a verificação de que as                                     
mensagens recebidas são do tipo ADS-B. Para isso, verifica-se o campo de Downlink Format, que                             
deve ser igual a dezessete, conforme visto anteriormente. O próximo passo é a verificação do                             
tamanho da mensagem, pois nesse sistema estão sendo tratadas aquelas que possuem 112 bits.                           
Uma vez verificada a validade da mensagem, o passo seguinte é a obtenção da identificação única                               
da aeronave (ICAO), que deve vir em todos os tipos de mensagem ADS-B. O ICAO servirá para                                 
identificarmos a qual aeronave uma determinada mensagem pertence, já que podem ser recebidas                         
várias mensagens de diferentes aviões, se estes estiverem sob a área de cobertura da antena do                               
Coletor. Em seguida, obtém-se o valor do Type Code, que indicará o tipo de informação que a                                 
mensagem guarda e, portanto, a forma como ela deve ser decodificada. Todos os dados obtidos                             
devem ser guardados em uma estrutura de dados que representa a aeronave. Quando preenchida,                           
as informações desta estrutura devem ser enviadas para o servidor. Outras questões importantes                         
estão envolvidas, como a diferença de tempo entre o recebimento de mensagens, entre outras. 

3.3. Comunicação com o Servidor 
A última etapa no desenvolvimento do sistema coletor é o envio das informações obtidas para o                               
servidor remoto, o que envolve a aplicação de conhecimentos sobre redes de computadores.  

Algumas questões importantes estão envolvidas nesta fase, como a determinação do                     
momento de envio das informações. Se for adotado como critério o fato de toda a estrutura que                                 
representa a aeronave ter sido preenchida, nem sempre as informações poderão ser enviadas, pois                           
algumas aeronaves não compartilham todas as informações que são esperadas. Outro critério                       
importante é que o Coletor não pode parar de ler a porta serial e tratar as mensagens recebidas                                   
enquanto estiver enviando alguma estrutura para o servidor, pois isso diminuiria a eficiência do                           
sistema. Esse requisito demonstra a necessidade do uso de programação concorrente. Também                       
pode ser necessário o escalonamento do envio das informações para o servidor, caso haja uma                             
lista de estruturas preenchidas. Essa fase do desenvolvimento ainda encontra-se em projeto. 

4. Resultados Esperados 
Espera-se, ao término do desenvolvimento do Coletor, possuir um sistema eficiente e eficaz que                           
permita o monitoramento de aeronaves que utilizam a tecnologia ADS-B, por um baixo custo e de                               
código aberto, de maneira a fomentar novos desenvolvimentos neste campo de pesquisas. 
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Abstract. This work presents a proposal for the implementation of the PSO al-
gorithm, to solve the problem of flooding in graphs, considering this an NP-Hard
problem, obtaining this solutions in a efficient time.

Resumo. Este trabalho trás uma proposta de implementação do algoritmo
PSO, para a resolução do problema de inundação em grafos, visto que este
é um problema NP-Dificil, visando que consiga soluções ótimas do problema
em tempo hábil.

1. Introdução
O jogo Flood-it consiste de uma matriz NxM, onde cada elemento da matriz possui uma
cor pré-definida. Elementos adjacentes na matriz que possuem a mesma cor formam
uma região, um elemento é considerado adjacente à outro se a sua posição na matriz é
adjacente a outro na vertical ou na horizontal. O objetivo desse jogo é tornar a matriz k-
cromática em uma matriz monocromática com o menor número de inundações possı́veis.
A operação de inundação consiste em, dado uma região é realizada a troca de cor dessa
região por uma cor c e após a troca de cor da região escolhida as regiões adjacentes a essa
região tornam-se parte dessa região que foi inundada. A figura1 exemplifica o processo
de inundação do problema para pivô fixo.

Figura 1. Exemplo de sequência de inundação, tendo como vértice 1 como pivô
[da Silva 2016]

O Flood-it apresenta mais de uma forma de ser jogado, uma delas é o modo onde
o pivô é fixo, onde a inundação ocorre sempre em uma região previamente fixada. A
cada iteração é escolhida uma cor a ser aplicada sobre a região fixa e regiões adjacentes
de mesma cor vão sendo incorporadas a região fixa. A outra forma disponı́vel do jogo
é a forma onde a cada iteração uma nova região pode ser escolhida como pivô a ser
inundado até que a matriz se torne monocromática. Esse jogo pode ser modelado como o
problema de inundação em grafos. O problema de inundação em grafos consiste em tornar



um grafo k-cromático em um grafo monocromático, no caso do jogo é tornar a matriz
inicial em uma matriz monocromática com o número mı́nimo de inundações possı́veis. A
importância de estudo de algoritmos que solucionem esse jogo de forma ótima é o fato
de que a resolução do problema de inundação torna possı́vel a modelagem do problema
de propagação de doenças [Aschwanden 2004], que ocorre de forma semelhante a que
ocorre nesse jogo.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentado uma
meta-heurı́stica como forma de solução do problema Flood-it. Na Seção 3 são apre-
sentadas as considerações finais sobre a possı́vel performance do algoritmo aplicado a o
problema abordado.

2. Métodos e Técnicas

O jogo flood-it apesar de parecer um jogo simples, obter sua solução com o menor número
de inundações é uma tarefa NP-dificil nas suas duas versões (fixa e livre) para matrizes
NxN tendo como coloração mais de 3 cores [Arthur et al. 2010].

Afim de propor uma solução para o problema utilizaremos a meta-heurı́stica
otimização por enxame de partı́culas (PSO). Essa meta-heurı́stica foi escolhida por apre-
sentar bons resultados na literatura e para trabalhar uma outra abordagem de algoritmos
evolutivos além do já apresentado por [da Silva 2016].

O PSO tem como objetivo simular o processo de voo de um bando de pássaros,
onde o indivı́duo que mais se aproxima do ótimo é seguido pelos outros indivı́duos do
bando. Para isso o PSO possui o gbest e o pbest, o primeiro indica qual o valor da melhor
partı́cula do bando, o segundo indica qual a melhor partı́cula local conhecida por uma
determinada partı́cula do bando. A definição de gbest e pbest está atrelado a topologia
utilizada na implementação do PSO, se a topologia global for adotada o gbest e pbest
são os mesmos, mas isso pode fazer com que o algoritmo recaia em um mı́nimo local da
função objetivo e nunca alcance o mı́nimo global. Uma outra topologia que a ser utilizada
com a finalidade de evitar esse problema é a topologia anel onde as partı́culas adjacentes
se conhecem, assim o pbest se tornando a melhor partı́cula adjacente a partı́cula atual.

Afim de modelar o problema de inundação em grafos para ser resolvido com o
PSO alguns detalhes de implementação devem ser definidos. Nesta abordagem propomos
que uma partı́cula deva ser representada como um vetor de probabilidades de tamanho
n-1 já que no problema fixo um dos n vértices será fixo basta olhar apenas para os outros
n-1 vértices afim de estabelecer a ordem de inundação. O cálculo da probabilidade de
escolha de um vértice utilizada será a proposta por [da Silva 2016] como pode ser vista
na equação 1, afim de tornar os passos de inundação determinı́sticos.

pi = (conti ∗ k + u)/d (1)

Onde a pi é a probabilidade do vértice i, conti é a quantidade de vértices que tem
a mesma cor que i, k é um fator de ponderação, u é uma variável aleatória discreta, e d é
fator de escala.

O conjunto de indivı́duos formam a população do algoritmo, e para simular o voo
um cálculo da velocidade é feito como pode ser visto na equação 2



vk+1 = wvk + c1r1(pbest− xk) + c2r2(gbest− xk) (2)

Dentre os parâmetros do cálculo da velocidade temos uma partı́cula xk, c1 e c2
são constantes de velocidade w uma constante de inércia e r1 e r2 números aleatórios
extraı́dos de um intervalo uniforme.

Após o cálculo da velocidade da partı́cula sua posição é atualizada como pode ser
visto na equação 3

xk+1 = xk + vk (3)

Tendo sido calculado a nova posição da partı́cula, é refeito o cálculo de sua ap-
tidão, com base na função objetivo do problema, no caso do problema de inundação é o
número de passos necessários para inundar o grafo conforme o vetor de probabilidades
da partı́cula.

3. Conclusão
Acreditamos que se a abordagem aqui proposta for seguida, teremos um algoritmo efici-
ente e de solução ótima para o problema de inundação em grafos, com uma modelagem
simples e poucos parâmetros a serem definidos, tornando o PSO uma boa alternativa de
implementação para a resolução do problema. Vale ressaltar que ainda não existe na lite-
ratura nenhuma menção ao uso do PSO para a resolução do problema de inundação em
grafos, sendo essa a primeira vez que essa meta-heurı́stica é apresentada como solução
para esse problema.
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{caiomelo8, julioserafim, marcelo12tab, lucas.vss12}@gmail.com

Abstract. This article presents the design, implementation and evaluation of an
initial prototype of a serious game for learning ISO/IEC 25000, called Square-
Game. Its objectives are to serve as a tool to support learning and the fixing of
quality content of software related to standard. The game was designed in the
form of Quiz and Drag and Drop. Game modes are based on whether the player
responds to multiple-choice questions or sets measures of a characteristic of the
standard, which allows him to accumulate points and ultimately receive feed-
back on his performance. It was implemented under the Android platform and
evaluated under the context of the Software Quality course of the Software Engi-
neering course. The results of the assessment indicated evidence of contribution
to learning and reinforcement of knowledge around the ISO/IEC 25000.

Resumo. Este artigo apresenta o projeto, implementação e avaliação de um
protótipo inicial de um jogo sério para aprendizagem da norma ISO/IEC 25000,
denominado SquareGame. Tem como objetivos servir como ferramenta de apoio
a aprendizagem e a fixação do conteúdo de qualidade de software relacionado
a norma. O jogo foi concebido sob os moldes de Quiz e Drag and Drop. Os mo-
dos de jogo baseiam-se em o jogador responder à perguntas de múltipla escolha
ou definir medidas de uma caracterı́stica da norma, o que o permite acumular
pontos e ao fim receber um feedback sobre seu desempenho. Foi implementado
sob a plataforma Android e avaliado sob o contexto da disciplina Qualidade
de Software do curso de Engenharia de Software. Os resultados da avaliação
indicaram evidências de contribuição para a aprendizagem e reforço de conhe-
cimento a cerca da ISO/IEC 25000.

1. Introdução
A Engenharia de Software enquanto disciplina aborda temas teóricos muito genéricos e
abstratos isso dificulta alunos a compreenderem instantaneamente o conteúdo e, também,
exige experiência prática crucial para compreender os métodos e procedimentos que são
aplicados nesta profissão. O mercado reconhece estes problemas e ao longo do tempo
solicita a academia para melhor preparar seus alunos para a sua futura ocupação neste
campo. Os alunos ainda carecem de competências necessárias, habilidades técnicas, bem
como habilidades especı́ficas [Almi et al. 2011, Soska et al. 2016].

Em resposta, a acadêmia tenta preencher essa demanda e ajustar os métodos de
aprendizagem convencionais para atender as exigências do mercado. Uma das abordagens



mais comuns é a de aumentar o estı́mulo a aprendizagem autônoma ou ativa. Por meio
da aprendizagem ativa alunos se envolvem em atividades, tais como a leitura, a escrita,
a discussão e a resolução de problemas que promovem a análise, sı́ntese e avaliação de
conteúdos de disciplinas. Centra-se na auto-responsabilidade do aluno em seu próprio
processo de aprendizagem. Isto envolve os alunos em dois aspectos - fazer as coisas
e refletir sobre as coisas que estão fazendo [Bonwell and Eison 1991]. Graças a isso,
voltamos nosso estudo para o reforço a aprendizagem de qualidade de software focada
no conhecimento sobre as descrições e caracterı́sticas da norma internacional ISO/IEC
25000 - melhor detalhada na próxima seção - norma esta que se volta a definições de
aspectos de qualidade de produtos de software para a indústria.

Segundo uma pesquisa do SEI (Instituto de Engenharia de Software), existe uma
grande deficiência sobre a capacidade da aplicação de práticas de avaliação de quali-
dade de software por profissionais e o atributos que o mercado gostaria que engenheiros
possuı́ssem [Institute 2006]. Um dos motivos verificados para isso é a falta de conhe-
cimento necessário para o trabalho [Hock and Hui 2004], reforçado pelo fato do ensino
de qualidade de software, principalmente abarcando a norma ISO/IEC 25000, não ser
tão abordado em ementas curriculares do ensino superior de Computação, Informática,
Engenharia e afins.

Diante disso, surge o desafio do ensino de qualidade de software e da ISO/IEC
25000 de uma forma lúdica e atraente para que renda sob o esforço prestado e é graças a
isso que projetamos, implementamos e avaliamos uma ferramenta que tem como objetivo
auxiliar todos os interessados pela a norma a aprender e exercitar os seus conhecimentos
sobre este valioso padrão internacional.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Aprendizagem por meio de jogos

É fato que aprendizagem se dá através de observação e reprodução. Para isto, faz-se
necessário o envolvimento dos alunos nas atividades de aprendizagem. Para conseguir
resultados de modo efetivo, é comum a combinação de elementos divertidos a aprendiza-
gem de forma passiva [Maushak et al. 2001]. Diversos estudos sugerem que alunos pre-
ferem atividades de aprendizagem que envolvem gamificação se comparados a métodos
tradicionais de exposição do conteúdo [Von Wangenheim and Shull 2009].

Jogos podem criar uma dependência de saber, através de necessidades de se per-
guntar, analisar, inferir e dominar certas áreas do conhecimento. Porém, há muitos deba-
tes na literatura sobre os efeitos a longo prazo da utilização de jogos no ensino. Alguns
estudiosos acreditam que jogos servem simplesmente como distração, possuindo efeitos
somente a curto prazo, enquanto outros cientistas acreditam que jogos são tão bons para
consolidar conhecimentos adquiridos que deverão se tornar parte de metodologias cha-
madas tradicionais no século 21 [Schell 2014]. Ademais, pesquisadores indicam que a
estratégia de utilização de jogos como complemento de metodologias tradicionais, não
sendo utilizados como único meio para absorção de conhecimento, é muito mais eficiente
do que como único método para ensino [Griffin and Butler 2005].



Figura 1. Diagrama da associação entre as principais caracterı́sticas e suas sub-
caracterı́sticas de qualidade, conforme a norma.

2.2. A norma ISO/IEC 25000
Em 2005 surgiu a normal internacional ISO/IEC 25000 voltada a qualidade de produ-
tos de software, proporcionando um guia para adequação a nova séria de regras para
certificação sobre Requisitos e Avaliação da Qualidade de Produtos de Software (SQuaRE
- System and Software Quality Requirements and Evaluation). Ela é formada por um con-
junto de normas em série baseadas na ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598 que possuem
como principal objetivo serem um guia para processos de produtos de software através da
especificação dos requisitos e a avaliação das caracterı́sticas de qualidade do produto.

A ISO possui como principal pilar a avaliação sobre três tipos de qualidade, sendo
eles qualidade interna, externa e em uso, de produtos de software. Para validação das qua-
lidades internas e externas, oito caracterı́sticas com seus conjuntos de sub-caracterı́sticas
são avaliadas, através de cada um dos seus pontos, sendo todos eles indicados sem
especificação de detalhes na Figure 1.

3. Trabalhos relacionados

É fortemente expressivo o número de trabalhos voltados ao ensino e reforço de com-
petências de engenharia de software por meio de jogos de aprendizagem ativa gamifi-
cada, em disciplinas ou conteúdos especı́ficos. Como exemplos, citaremos os jogos iTest
Learning [Farias et al. 2012] e X-MED [von Wangenheim et al. ]. Porém uma pesquisa
literária em trabalhos voltados a aprendizagem sobre qualidade de software, não indicou
trabalhos publicados com propostas relacionadas especificamente ao tema que trabalha-
mos neste artigo. Vale destacar que, na literatura, há relativamente poucos trabalhos que
abordem um estudo da ISO/IEC 25000 especificamente.

3.1. iTest Learning
O iTest Learning é um jogo para aprendizagem de teste de software sob a fase de plane-
jamento. Possuindo o modo de jogo do gênero de simulação, provê um ambiente para o
processo de planejamento de teste de software por meio de um projeto hipotético de soft-
ware sugerido. Possui como público alvo estudantes de cursos de graduação da área de
computação e informática que possuem grade que contenha o ensino de teste de software
[Farias et al. 2012].



3.2. X-MED

O X-MED é um jogo educacional que simula a definição e execução de um programa de
medição de software. Possui como objetivo exercitar a aplicação de medição de software
voltada para a gerência de projetos alinhada ao nı́vel 2 de maturidade do CMMI-DEV
v1.2. Possui como público alvo alunos de pós-graduação em cursos de Computação e
profissionais de Engenharia de Software [von Wangenheim et al. ].

4. O jogo SquareGame
O público alvo do jogo é formado por alunos de graduação das áreas de Computação e
Informática e profissionais interessados pelo conhecimento de qualidade de software, sob
a ISO/IEC 25000, para aplicação em seus projetos. É projetado para complementar o
método tradicional de estudo. Diante disso, possui como pré-requisito que interessados
possuam um conhecimento básico prévio sobre a norma internacional ao qual se aplica.

4.1. Descrição do Jogo

O jogo é dividido em fases, em que cada fase corresponde a uma divisão da norma. A pri-
meira fase trata sobre Gestão de Qualidade, onde são realizadas perguntas sobre este tema
e o jogador responde a fim de obter o melhor resultado. Cada fase possui sua pontuação
especı́fica e para progredir para uma fase seguinte o jogador deve obter uma pontuação
mı́nima definida. As outras fases são sobre Modelo de Qualidade, Medição de Qualidade,
Requisitos de Qualidade e Avaliação de Qualidade, e seguem o mesmo padrão. A última
fase é especial, pois seu modo de jogo é baseado em Drag and Drop, melhor descrito
mais a frente nesta seção.

Ao todo foram desenvolvidas 47 questões para o modo Quiz, modo para as cinco
primeiras fases, dispostas em um banco de dados. Cada questão vale 10 pontos e para
avançar para uma próxima fase é necessário ter obtido ao menos 70% dos pontos totais
da fase anterior. Para fins de resultado é apresentado ao usuário um resumo com suas res-
postas, ao fim de cada fase, contendo a resposta correta de cada pergunta e suas respostas
informadas durante as questões. Neste resumo também é apresentado a pontuação obtida.

Em cada fase, uma questão é apresentada ao usuário. Por exemplo, na fase de
Gestão de Qualidade, o jogo solicita ao jogador que este selecione a opção adequada para
essa divisão da norma, de acordo com a pergunta exibida. Essas questões são apresentadas
em todas as fases em que perguntas são o recurso didático para a avaliação. Ademais,
quatro itens são dispostos para cada pergunta, a fim de que o interessado possa avaliar o
mais adequado.

Com o intuito de melhorar o aprendizado e ampliar os resultados do uso de jo-
gos lúdicos como forma de ensino, além do tradicional molde em Quiz já mencionado,
também é utilizada uma interação conhecida como Drag and Drop [Inkpen 2001]. Nesta
interação, o usuário deve relacionar cada métrica de acordo com a sua medida corres-
pondente. São uma medida e várias métricas, por interação, dispostas para o usuário.
Valendo de seus conhecimentos, deve selecionar e arrastar as métricas a fim de colocá-las
juntamente com sua medida.

Essas ações citadas se repetem até que ainda hajam perguntas ou interações, in-
dependente de o jogador obter sucesso ou não. Durante essas atividades, são calculadas



pontuações parciais que variam de acordo com a dificuldade da tarefa. Após a finalização
dessas atividades é exibido um resultado para o jogador. Caso a pontuação obtida seja
maior ou igual a pontuação necessária para progredir para a próxima fase, as respostas de
cada pergunta ou interação são exibidas juntamente com as respostas fornecidas pelo inte-
ressado. Caso contrário, é mostrado apenas um resultado de finalização, para evitar assim
que o jogador obtenha vantagem ao repetir o nı́vel. Ao fim de cada fase, é sinalizado ao
jogador que a fase chegou ao fim, para que o mesmo possa verificar o seu rendimento.

5. Validação

5.1. Avaliação

Com o objetivo de realizar uma avaliação qualitativa do SquareGame, pedimos a 7 alunos
do bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará - Campus
Quixadá -, do 6o semestre, para jogarem o jogo e responderem a um questionário. Recru-
tamos discentes concludentes da disciplina de Qualidade de Software, do semestre 2016.2,
disciplina esta que aborda fortemente os conceitos e definições da norma ISO/IEC 25000.
Os estudantes receberam instruções sobre o jogo e o jogaram individualmente, sem que os
demais voluntários acompanhassem este processo, a fim de não permitir influência sobre
o preparo e/ou nas respostas dos alunos à avaliação.

O experimento foi realizado para validar satisfação e influência do jogo sobre o
aprendizado dos conceitos da norma a curto prazo. Destacamos que no futuro preten-
demos realizar outros testes de avaliação para verificar a influência do jogo na fixação
do conhecimento a longo prazo. Cada jogador jogou por cerca de 10 minutos e, ao fim,
respondeu a um questionário que consistia de respostas numéricas dentro de uma escala
Likert [Matell and Jacoby 1972] de um a seis pontos. As perguntas foram concebidas
como afirmações sobre as quais os voluntários puderam escolher entre Concordo Plena-
mente (6) e Discordo Totalmente (1).

As afirmações do questionários foram dividas em duas categorias:

1. Jogabilidade e opiniões pessoais sobre o Jogo
2. Conteúdo sobre a norma de forma lúdica

6. Conclusão
Neste artigo foi apresentado um jogo digital móvel para a plataforma Android a fim de
auxiliar na aprendizagem da norma internacional ISO/IEC 25000, de modo lúdico e atra-
tivo, com o objetivo de incentivar a fixação do conteúdo de qualidade de software para
estudantes e interessados da tecnologia da informação. O jogo desenvolvido, chamado
SquareGame, se destaca por focar num tópico especı́fico da qualidade de software, a
norma ISO/IEC 25000. Com a ferramenta espera-se que os alunos possam melhor fixar
as caracterı́sticas, sub-caracterı́sticas e métricas sugeridas pela norma. Vale comentar que
o jogo é voltado a aprendizagem de modo ativa, em que o aluno deve desenvolver suas
habilidades de pesquisas de modo autônomo a fim de puder criar e melhorar suas próprias
inferências do seu conhecimento prévio adquirido.

Como trabalhos futuros, por incentivo dos resultados da validação, pretende-se
estudar e evoluir a parte de interação humano-computador com o objetivo de torná-lo
mais atrativo, sob sua dinâmica e interface gráfica. Também são previstas duas novas



validações, uma com alunos que não utilizaram do jogo ao longo de suas disciplinas de
qualidade de software e outra com os mesmos estudantes que participaram da validação
apresentada neste trabalho, porém para verificação da permanência do conhecimento a
longo prazo e se o uso da ferramenta auxiliou, assim, em um melhor rendimento.
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Abstract. This paper proposes the realization of time management for the
TiWIM redesign project (a plug-in for the Firefox browser), partially imple-
menting the time management processes defined by the PMBOK, which consists
on the processes of: defining the activities, sequencing activities, estimating
activity resources, estimating activity durations, developing the schedule and
controlling the schedule.

Resumo. Este artigo propõe a realização do gerenciamento de tempo, para o
projeto de redesenho do TiWIM (um plug-in para o navegador Firefox), imple-
mentando parcialmente os processos de gerenciamento de tempo definidos pelo
PMBOK, que consistem nos processos de: definir as atividades, sequenciar as
atividades, estimar os recursos das atividades, estimar as durações das ativida-
des, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma.

1. Introdução
Nos últimos anos, o gerenciamento de projetos vem se tornando um domı́nio do conhe-
cimento cada vez mais estudado e utilizado, tendência que tem como marcos iniciais a
fundação do Project Management Institute (PMI), em 1969, e a subsequente publicação
do Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (MAXIMIANO, 2006). O
PMBOK é um conjunto de melhores práticas para Gestão de Projetos, que é mantida
pelo PMI (Project Management Institute).

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e
técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Ele compreende métodos
e ferramentas que organizam as tarefas, identificam sua sequência de execução e de-
pendências existentes, apoia a alocação de recursos e tempo, além de permitir o rastrea-
mento da execução das atividades e medição do progresso relativo ao que foi definido no
plano de projeto.

Segundo o guia PMBoK: “Projeto é um esforço temporário empreendido para
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”(PMBoK 5ed. pag. 3). É temporário,
pois possui inı́cio e fim determinados; e exclusivo por gerar um resultado único. Esses
fatores diferenciam um projeto de uma atividade de rotina.

O gerenciamento do tempo, juntamente com o gerenciamento de custos, são as
mais visı́veis áreas do gerenciamento de projeto (VARGAS, 2007).

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo propor um plano de gerencia-
mento de tempo para elaboração da nova versão do plug-in TiWIM, um modelo con-
ceitual que visa estruturar a comunicação de grupos em discussões sobre modificações



de sistemas de uso comum. O conceito do plug-in foi proposto na tese de doutorado
de (SAMPAIO, 2010) e parcialmente implementado como um plug-in que funciona no
navegador Mozilla Firefox.

Para criar o plano de gerenciamento, serão implementado parcialmente os proces-
sos de gerência de tempo definidos pelo PMBOK, tendo como motivação a preocupação
quanto ao tempo e aos recursos necessários para a realização do projeto de redesenho do
TiWIM, obtendo assim sua nova versão. Dizemos ser uma implementação parcial, pois o
último processo, o de controlar o cronograma, só é tratado quando as atividades já estão
em andamento, algo que é o objetivo deste trabalho.

2. Fundamentação Teórica
Como fundamentação teórica apresentamos uma revisão da literatura buscando evidenciar
os conceitos que serviram como base para a gerência de tempo do projeto em questão.
Inicialmente é apresentado sobre o que se trata o PMBOK e em seguida um estudo do
gerenciamento de tempo.

2.1. Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

O PMI trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, fundada na Pensilvânia em 1969,
onde foi pioneiro na regulamentação além da distribuição de ações e conhecimentos refe-
rentes à disciplina de gerenciamento de projetos e tem por objetivo promover o profissio-
nalismo desenvolvendo um documento chamado PMBOK. (DINSMORE, 2005).

O PMBOK é o principal documento de referência do PMI e se encontra atualmente
em sua sexta edição, publicada em Setembro de 2017.

Conforme descrito em seu objetivo:

O Guia PMBOK identifica o subconjunto do conhecimento em gerenci-
amento de projetos amplamente reconhecido como boa prática. “Ampla-
mente reconhecido” significa que o conhecimento e as práticas descritas
são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do tempo, e que existe
um consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática”
significa que existe consenso geral de que a aplicação correta dessas habi-
lidades, ferramentas e técnicas podem aumentar as chances de sucesso em
uma ampla gama de projetos. (PMBOK, 2008, p. 4).

2.2. Gerenciamento de Tempo

A área do conhecimento de gerenciamento do tempo está dividida em seis processos
(PMBOK, 2008):

Definir as Atividades — O processo de identificação e documentação das ações
especı́ficas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.

Sequenciar as Atividades — O processo de identificação e documentação dos re-
lacionamentos entre as atividades do projeto.

Estimar os Recursos das Atividades — O processo de estimativa dos tipos e
quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão ne-
cessários para realizar cada atividade.



Estimar as Durações das Atividades — O processo de estimativa do número de
perı́odos de trabalho que serão necessários para terminar atividades especı́ficas com os
recursos estimados.

Desenvolver o Cronograma — O processo de análise das sequências das ativi-
dades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o
modelo do cronograma do projeto.

Controlar o Cronograma — O processo de monitoramento do andamento das ati-
vidades do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas
na linha de base do cronograma para realizar o planejado.

3. Metodologia

Inicialmente foi realizado um estudo sobre os processos necessários para o Gerencia-
mento de Tempo descritos no PMBOK.

Com a documentação dos requisitos, a opinião especializada e análise do produto
como um todo, a declaração do escopo é realizada e os pacotes de trabalho definidos
(planejamento, desenvolvimento e término). Decompõem-se os pacotes em componentes
menores, assim dando origem às atividades do cronograma. Após isso, pode-se defi-
nir cada atividade e marcos através da opinião especializada, que consiste na opinião de
membros da equipe do projeto ou outros especialistas, que tenham experiência e habili-
dade no desenvolvimento de especificações detalhadas do escopo de projetos. No fim,
obtendo uma lista que inclui todas as atividades necessárias para realização do projeto.

É importante definir para cada atividade um identificador, uma descrição, ativida-
des predecessoras e sucessoras, relacionamentos lógicos, antecipações e atrasos, recursos
necessários, datas impostas, restrições e premissas. Assim detalhando o suficiente para
assegurar que o trabalho a ser executado seja compreendido.

Em seguida, utilizando a lista de atividades e os atributos de cada uma, analisa-se
as dependências, relações de precedência, antecipações e atrasos, para construir o dia-
grama de rede do cronograma do projeto. A construção será realizada utilizando o Método
do Diagrama de Precedência (MDP), permitindo uma melhor visualização da sequência
de atividades e dar suporte ao desenvolvimento posterior de um cronograma do projeto
realista e alcançável.

Assim como na definição de atividades, por meio de opinião especializada,
estipula-se os recursos necessários para cada atividade, definindo os tipos e as quanti-
dades de cada recurso usado para sua realização.

Posteriormente, serão usadas informações históricas dos projetos das versões an-
teriores e a opinião dos membros que já participaram da elaboração do TiWIM, coletadas
em uma possı́vel entrevista realizada com os mesmos, assim estimando a duração, ou seja,
utilizaremos o método de estimativa análoga, para realizar as estimativas de duração do
tempo do projeto.

Finalmente o desenvolvimento do cronograma. Elaborado através de alguma fer-
ramenta para desenvolvimento de cronograma, como o OpenProj ou MS project, que au-
tomatizam o desenvolvimento do mesmo, acelerando o processo, gerando datas de inı́cio
cedo e tarde baseadas nas entradas das atividades, diagramas de rede, recursos e durações



das atividades.

4. Conclusão
Implementado os processos, utilizando várias técnicas para determinar como realizar cada
um deles, obtemos um plano para o gerenciamento de tempo do projeto já descrito neste
documento.

Ao definir os pacotes de trabalho, os mesmos serão: planejamento, desenvolvi-
mento e término, e com os dados obtidos, conseguimos ter um embasamento para definir
as atividades de cada pacote de trabalho, sequência-las, e principalmente estimar seus
recursos e suas durações, em seguida, desenvolver o cronograma.

Como trabalho futuro, pretendemos aplicar o planejamento proposto neste artigo,
e assim realizar o gerenciamento de tempo para o projeto de redesenho do TiWIM, ob-
tendo a finalização de sua nova versão no prazo esperado.
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Abstract. The automobile traffic growth in highways is clear, that is why it’s
needed more and more strategic ways to maintain a good traffic flow. Urban
mobility on these highways is often affected in the regions where the toll pla-
zas are located, due to the length of service. The methods of traffic prediction
have been widely discussed in the literature, addressing problems that involve
toll plazas with their specific characteristics. The present work uses prediction
techniques to predict the average volume of traffic in toll plazas, performing a
comparative study among the techniques discussed.

Resumo. O crescimento do tráfego nas rodovias é nı́tido, é preciso cada vez
mais estudos estratégicos para manter um fluxo de tráfego de qualidade. A mo-
bilidade urbana nessas rodovias, muitas vezes, acaba sendo afetada nas regiões
onde estão localizadas as praças de pedágio, devido ao tempo de atendimento.
Os métodos de predição de tráfego vem sendo amplamente discutidos na li-
teratura, abordando problemas que envolvem as praças de pedágio com suas
determinadas caracterı́sticas. O presente trabalho utiliza técnicas de predição
para predizer o volume médio de tráfego em praças de pedágio, realizando um
estudo comparativo entre as técnicas abordadas.

1. Introdução
Mobilidade urbana vem sendo amplamente discutida, principalmente devido ao cresci-
mento populacional e consequentemente ao aumento de proprietários de automóveis, tor-
nando os congestionamentos um problema recorrente [Rzeszótko and Nguyen 2012]. Se-
gundo [Schaufler 1997], uma praça de pedágio representa a área onde o pedágio é co-
brado. Esta área começa onde a rodovia se alarga o suficiente para que sejam instalados
postos de cobranças necessários para o atendimento da demanda do tráfego, represen-
tando uma intervenção de veı́culos. Segundo [de Araújo 2001], essa intervenção aumenta
o tempo de viagem e pode reduzir o nı́vel de serviço, principalmente em horários de picos.

O tráfego de automóveis é dinâmico e em grande volume. Sendo assim, com
a necessidade de prever possı́veis congestionamentos, vários métodos de predição têm
sido propostas na literatura. Algumas das técnicas bem sucedidas incluem: redes neu-
rais, máquina de vetor de suporte e técnicas hı́bridas [Zhang and Haghani 2015]. Existem
diversos trabalhos relacionados a propostas de soluções para problemas de mobilidade
urbana utilizando métodos de predição. Dentre eles, podemos citar [Hamner 2010] que
utiliza dados de Sistema de Posicionamento Global (GPS) simulando rotas de automóveis
com o objetivo de predição de tempo de viagem utilizando o método Random Forest.



[Zhang and Haghani 2015] propuseram um trabalho utilizando o método Gradient Boos-
ting Regression Tree para previsão de tempo de viagem com processos de melhorias na
predição e interpretação do modelo. [Oliveira 2004] que utiliza redes neurais para ge-
rar modelos que simulam os atendimentos nas cabines de cobrança manual em praças de
pedágios.

O presente trabalho utiliza técnicas de predição com o objetivo de predizer o vo-
lume médio de tráfego em praças de pedágio nas vias de acesso e saı́da das rodovias. Após
a realização dos experimentos, será realizado um estudo comparativo entre as técnicas
utilizadas, com o intuito de identificar a técnica com melhor desempenho na abordagem
deste problema em diferentes cenários simulados.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Mobilidade Urbana
Segundo [Pontes 2010], a mobilidade urbana por muito tempo foi entendida como uma
taxa que leva em consideração a quantidade de viagens realizadas por pessoa durante o
dia. Mas essa visão sobre mobilidade veio se mostrando ineficaz, tendo em vista que seu
aumento não significa uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

Os problemas enfrentados nas cidades referentes ao trânsito faz com que profissi-
onais gestores de tráfego se mobilizem na elaboração de projetos, propondo adequações
estruturais para resolver o caos urbano. Alternativas são sempre testadas e consolidadas
nas grandes cidades para conter tais problemas de trânsito. Podemos citar a redução fı́sica,
que trata da proibição criteriosa do tráfego de automóveis em determinados locais e/ou
horários. E a redução econômica, que só permite o tráfego em determinada via através de
pagamento de um determinado valor monetário [Pontes 2010]. Essa tributação é denomi-
nada pedágio urbano, que são cobrados em estruturas construı́das nas grandes rodovias
chamadas de praças de pedágio, o que torna-se um fator importante para os gestores de
tráfego com o desafio de fazer com que essas estruturas não acabem se tornando gargalos
para o trânsito [Faria and Campos 2012].

2.2. Praça de Pedágio
Na etapa de projeto para a construção de uma praça de pedágio, considera-se que o
número de cabines de cobrança seja capaz de atender ao fluxo de tráfego correspondente
da rodovia, porém são parâmetros difı́ceis de serem mensurados. Tanto o volume de
tráfego, quanto o tempo de atendimento, na prática, podem ser diferentes do que foi pen-
sado [Tiefensee 2005].

Para [Oliveira 2004], a arrecadação das tarifas nas praças de pedágio variam desde
cobrança manual, automática e eletrônica.

• A cobrança manual é aquela em que o motorista tem que parar na cabine de
cobrança e realizar o pagamento da tarifa por meio de interação com um operador
de caixa;

• No pagamento automático, os motoristas interagem com mecanismos automáticos
de recolhimento de tarifa;

• Na forma eletrônica a cobrança é geralmente realizada através da leitura do re-
gistro do veı́culo capturada por antenas instaladas nas faixas da rodovia ou nas
cabines de cobrança chamadas de Electronic Toll Collection (ETC).



A geometria na qual a praça de pedágio foi projetada, o tráfego médio na rodovia
e a forma de pagamento adotada pela empresa gestora da praça de pedágio são fatores que
influenciam na nı́vel de serviço e na capacidade de atendimento, o que acaba sendo um
grande desafio de gestão.

2.3. Predição de Tráfego

Os serviços de transporte possuem uma demanda com muitas variantes, tornando os mo-
delos de predição muito complexos. Existem muitos estudos com informações sobre
tráfego que concretizam seu potencial valor em aumentar a viabilidade e o fluxo de acesso
nas redes rodoviárias, reduzindo congestionamentos e seus efeitos secundários. Isso im-
plica que é necessário ter uma grande capacidade de fornecimento de previsões de curto
prazo das condições do fluxo de trafego ao usuários (motoristas) [IJ et al. 2007].

Para [IJ et al. 2007], existem vários modelos que podem ser usados para previsão
de tráfego e estão divididos em três categorias principais: métodos naive, modelos pa-
ramétricos e modelos não-paramétricos.

• Métodos Naive, são modelos simples que realizam predição com base no último
valor observado;

• Métodos paramétricos possuem uma estrutura predeterminada. A predição pode
ser dada inclusive sendo acrescentados casos que compreendam possı́veis inci-
dentes. Alguns desses modelos tem um bom desempenho, tanto na precisão dos
resultados quanto no gasto computacional, e a vantagem é que podem ser usados
uma quantidade menor de dados;

• Métodos não paramétricos têm como caracterı́stica a flexibilidade dos parâmetros
utilizados, que são definidos de acordo com os dados. Por isso, é difı́cil tratar os
eventuais incidentes utilizando esses métodos.

Para este trabalho, será avaliada a disposição dos dados para que seja feita a esco-
lha dos métodos que melhor se adéquem à resolução do problema. Essa adequação será
buscada através da implementação de métodos de predição na tentativa de realizar um
comparativo entre os mesmos, e ao final mostrar como resultado o método que obteve o
melhor resultado para a previsão do volume médio de tráfego nas praças de pedágio.

2.4. Modelo de Otimização

Para a otimização do modelo de predição, é fundamental conhecer como diferentes
combinações de parâmetros, realizam técnicas visando melhorar o desempenho do mo-
delo. Para este trabalho será utilizado o erro percentual médio absoluto (mean absolute
percentage error) conhecido também pela sigla MAPE.

Seja C o número de pares de direção do pedágio, saindo ou tendo acesso à rodovia,
seja T o número de janelas de tempo no perı́odo de teste e, seja fct e pct o volume de
tráfego real e previsto para um par especı́fico de direção do pedágio c durante a janela de
tempo t. O MAPE para a previsão do volume de tráfego é definido como:

MAPE =
1

C

C∑
c=1

(
1

T

T∑
t=1

fct − pct
fct

)



Os valores de MAPE serão determinantes no processo de avaliação do desem-
penho dos algoritmos que irão abordar o problema de predição de tráfego em praças de
pedágios, buscando prever o volume do tráfego de automóveis.

3. Problemática
Para uma determinada faixa de tempo, por exemplo, deve-se prever o volume de tráfego de
acesso e saı́da nas rodovias passando pelas praças de pedágio 1, 2 e 3 como apresentado
na Figura 1. É importante observar que a praça de pedágio 2 permite apenas fluxo de
tráfego que dá acesso a rodovia, enquanto os demais permitem fluxo de tráfego nos dois
sentidos. Portanto, é preciso prever o volume de tráfego para cinco direções.

Figura 1. Topologia da rede que representa a área no entorno das praças de
pedágio.

1

4. Objetivo Geral
Aplicar técnicas de predição para predizer o volume médio de tráfego de automóveis em
praças de pedágio nas vias de acesso e saı́da das rodovias.

4.1. Objetivos Especı́ficos
• Identificar técnicas de predição que possam ser utilizadas para predição de tráfego

e escolher as técnicas que melhor adequá-se ao problema;
• Realizar uma análise comparativa dos resultados obtidos nas diferentes técnicas

utilizada para resolver o problema;
• Disponibilizar de forma pública e documentada toda a análise e limpeza de dados,

e aplicação das técnicas de predição aplicadas ao problema.

5. Metodologia
Os dados foram coletados do site Tianchi2 e divididos em dados de treino e de teste. Para
os dados de teste foram separadas 29442 tuplas contendo informações entre os dias 18
de Outubro de 2016 à 24 de Outubro de 2016. Já os dados de treino foram separados
em 543700 tuplas contendo informações entre os dias 19 de Setembro de 2016 à 17 de
Outubro de 2016.

Foram realizados pré-processamentos para a discretização de alguns atributos,
como por exemplo, o atributo ”time”na seguinte forma: 2016-09-19 00:00:00. Foi re-
alizado um agrupamento dos dados para janelas de tempo que correspondem a uma faixa

2https://tianchi.aliyun.com/competition/introduction.htm?spm=5176.100068.5678.1.00ZdVX&raceId=231597



de minutos pré-determinada e identificada por um inteiro positivo. Ou seja, se a janela
de tempo é definida para 20 minutos, então os valores que se encontram entre 2016-09-
19 00:00:00 e 2016-09-19 00:20:00, são setados para valor 0 que equivale à primeira
janela de tempo da tabela. Outras operações sobre os atributos também foram realiza-
das, como a eliminação de atributos com muitos valores nulos que foi identificado no
”vehicle type”atributo com muitos valores nulos que acaba não sendo muito útil como
parâmetro de predição.

Os próximos passos do trabalho consiste em realizar um levamento bibliográfico
preciso sobre os métodos de predição, aplicá-los ao problema e posteriormente realizar
uma análise comparativa entre os resultados encontrados.

6. Considerações Finais

É de suma importância que sejam realizadas boas predições em relação ao volume médio
de tráfego de automóveis, utilizando-se das melhores técnicas possı́veis à fim de melhorar
a mobilidade urbana, especialmente nos trajetos onde se encontram as praças de pedágio.
As formas de abordar o mesmo problema podem contribuir muito para tomadas de de-
cisões sobre qual técnica se adapta para determinado cenário, buscando facilitar cada vez
mais as decisões estratégicas dos gestores de tráfego.
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Abstract. The Brazilians universities have suffered a lot evasion. Thinking
about that, this paper intends analyze with data mining technics the question-
naire aplied to UFC – Campus Quixadá novices to discovery which characteris-
tics has a bigger impact in a student to continue in his graduation or to evade.

Resumo. As universidades brasileiras tem sofrido bastante com evasão. Pen-
sando nisto, este trabalho pretende analisar com técnicas de mineração de da-
dos o questionário aplicado para os alunos que entraram na UFC – Campus
Quixadá para descobrir quais caracterı́sticas dos respondentes foram mais re-
levantes para a evasão.

1. Introdução

O processo educacional torna-se mais adequado quando se conhece as caracterı́sticas dos
alunos, pois, na medida em que as dificuldades dos alunos se tornam uma preocupação
das instituições de ensino, estas poderão criar ambientes mais adequados à aprendizagem
e mais acolhedores, percebendo aquilo que, dentro da própria universidade é adoecedor
ou não. “A criação de um perfil do ingressante pode ajudar a universidade no estabeleci-
mento de polı́ticas que interfiram positivamente na vida do estudante, talvez até mesmo
alertando-o para os perigos de um possı́vel comportamento de risco” [Nardelli et al. 2013]

Conhecer o perfil do estudante envolve o estudo do processo de interação entre as
caracterı́sticas do estudante e do ambiente universitário, bem como das mudanças produ-
zidas por essa experiência em ambos, demandando integração, ajustamento e adaptação.
A probabilidade maior de insucesso aumenta quando esse processo de integração fa-
lha, principalmente no primeiro ano do curso, visto que o sucesso nessa etapa inicial é
um forte preditor da perseverança e da qualidade do percurso acadêmico desses alunos
[Granado et al. 2005].

Considerou-se também estudos na área da evasão que a apontam como um
fenômeno efetivo e constante na realidade das universidades públicas do paı́s e suas razões
variam desde questões pessoais e familiares dos alunos até problemas sociais e instituci-
onais dos próprios estabelecimentos de ensino.

Sendo assim, este trabalho faz uma análise exploratória do perfil dos ingressantes
na área de T.I, sob o viés da descoberta de caracterı́sticas que melhor define o perfil dos



alunos evadidos. O trabalho se justifica pela necessidade de acompanhamento dos alu-
nos que ingressam em cursos de nı́vel superior com a perspectiva de evitar uma possı́vel
evasão ou entender os motivos para que ela ocorra.

2. Trabalhos Relacionados

No trabalho de [Manhães et al. 2011] foram analisados os dados dos alunos do curso de
Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
no perı́odo de 1994 a 2005. Com estes dados, os autores analisaram várias técnicas de
mineração de dados para prever a situação do aluno no final do curso.

Em [Macedo 2016] os autores fazem uma análise estatı́sticas entre as respostas
do mesmo questionário usado neste trabalho com a evasão dos alunos. Foi contatado 7
fatores que descrevem a evasão dos alunos.

No trabalho de [Manhães et al. 2012] foram coletados dados do Sistema Integrado
de Gestão Acadêmica – SIGA da UFRJ de 155 cursos dos alunos que ingressaram nos dois
semestres letivos dos anos de 2003 e 2004 para construir um modelo para identificar quais
subconjuntos os alunos pertecem (alunos que concluı́ram o curso, alunos que evadiram e,
alunos que permaneceram matriculados além do prazo médio para conclusão do curso).

Neste trabalho foram aplicadas técnicas de mineração de dados nos questionário
aplicado no ano de 2015 para descobrir, de acordo com as respostas e com o mapeamento
dos alunos evadidos quais caracterı́sticas podem ter maior influência na evasão dos alunos.

3. Metodologia

Como referência metodológica optou-se por elaborar um instrumento de pesquisa ca-
paz de fornecer os dados necessários ao delineamento do perfil dos estudantes; suas
caracterı́sticas pessoais, socioeconômicas, escolares, seus julgamentos, expectativas e
motivações sobre aspectos do curso de graduação escolhido; buscando indicadores que
pudessem fundamentar a definição de polı́ticas estudantis para os estudantes. A partir
disso foi definido o instrumento de coleta de dados - questionário - e as estratégias de
mobilização da comunidade universitária, bem como o processo de aplicação do instru-
mento. Optou-se por um questionário via forma eletrônica aos alunos ingressantes de
cada um dos seis cursos oferecidos no campus da UFC em Quixadá: Engenharia de Soft-
ware, Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Design Digital, Engenharia de
Computação e Redes de Computadores. O questionário foi aplicado nos anos de 2015,
2016 e 2017.

Para a identificação das caracterı́sticas que mais se destacaram entre os alunos
evadidos, utilizou-se como metodologia a aplicação de classificadores que estimam a
importância das caracterı́sticas (feature importance) para o processo de classificação.
Neste trabalho considerou-se a classificação dos alunos em duas classes (evadidos ou
não-evadidos) e foram utilizados classificadores baseados em árvore Extra Tree, Random
Forest e Random Trees Embedding.

Nos experimentos, foi utilizada a biblioteca scikit-learn1 que disponibiliza vários
algoritmos de aprendizado de máquina. Os algoritmos escolhidos são implementados

1http://scikit-learn.org/stable/



no scikit-learn pelas seguinte classes:Extra Trees Classifier2, Random Forest Classifier 3,
Random Trees Embedding 4. A métrica para a realização do corte dos nós da arvore foi o
Gini Impurity.

Para a aplicação dos algoritmos de classificação foi necessário um preprocessa-
mento para transformar os valores textuais em valores numéricos, processo conhecido
como categorização dos atributos. A categorização foi realizada seguindo o seguinte
critétio: a categoria seguiria uma ordem cujo o menor valor seria atribuı́do a resposta
relacionada com o menor nı́vel de dificuldade para o discente e o maior valor estaria rela-
cionado com o maior nı́vel de dificuldade para o discente. Para realizar tal procedimento
foram selecionadas apenas as perguntas cujas respostas poderiam seguir este critério de
ordenação. Dessa foram, foram selecionadas 18 perguntas. Algumas perguntas seleci-
onadas, suas possı́veis respostas e o valor após a categorização estão visı́veis na Tabela
1.

Tabela 1. Perguntas feitas, com as possı́veis respostas e com o valor de cada
respostas categorizadado

4. Resultados

Para cada um dos algoritmos escolhidos o resultado obtidos pela análise de feature impor-
tance foram diferentes. Porém eles tiveram algumas semelhanças, como os valores menos
importantes sendo estes ”Tem filhos?”e ”Você apresenta alguma necessidade especial?”.
A importância geradas pelos algortimos podem ser vistas nas Figuras 1(a), 1(b) e 2. Os
números que aparecem nos gráficos representam as seguintes questões:

2http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.ExtraTreesClassifier.html
3http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html
4http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomTreesEmbedding.html



1. Tem filhos?
2. Qual a renda mensal de sua famı́lia?
3. Tomando como base seu local de moradia atual, qual a distância de onde reside

para a universidade?
4. Você apresenta alguma necessidade educacional especial?
5. Qual a sua afinidade com Linguagens, códigos e suas tecnologias?
6. Qual a sua afinidade com Ciências Humanas e suas tecnologias?
7. Qual a sua afinidade com Ciências da Natureza e suas tecnologias?
8. Qual a sua afinidade com Matemática e suas tecnologias?
9. Como você avalia sua motivação em relação ao curso que escolheu?

10. O quanto você conhece as atividades e tarefas exercidas durante o curso.
11. O quanto você conhece o nı́vel de dedicação exigido no seu curso?
12. O quanto você conhece as disciplinas ofertadas no seu curso?
13. O quanto você conhece as competências e habilidades requeridas no seu curso?
14. O quanto você conhece as condições do mercado de trabalho?
15. Você considera ter boas competências para a área de tecnologia da informação?
16. Você considera que o curso lhe trará realização profissional?
17. Você pretende concluir o curso nesta instituição?
18. Mesmo que você pudesse, não mudaria de curso

(a) Resultados obtidos com Extra
Tree Classifier

(b) Resultados obtidos com Ran-
dom Forest

Figura 1. Resultados obtidos com Extra Tree Classifier e Random Forest

Figura 2. Resultados obtidos com Random Trees Embedding

No classificador Extra Tree Classifier as 5 questões que mais impactaram foram:
”Qual a sua afinidade com Matemática e suas tecnologias?”, ”O quanto você conhece as
condições do mercado de trabalho?”, ”Qual a sua afinidade com Ciências da Natureza e
suas tecnologias?”, ”Qual a renda mensal de sua famı́lia?”e ”Mesmo que você pudesse,
não mudaria de curso”. Já no classificador Random Forest os resultados que mais impacta-
ram foram: ”Qual a renda mensal de sua famı́lia?”, ”Qual a sua afinidade com Matemática



e suas tecnologias?”, ”Mesmo que você pudesse, não mudaria de curso”, ”O quanto você
conhece as condições do mercado de trabalho?”e ”Qual a sua afinidade com Ciências da
Natureza e suas tecnologias?”. Para esses dois classificadores, as 5 questões com maior
grau de importância foram as mesmas, mudando apenas a ordem com que aparecem.

No classificador Random Trees Embedding as questões que tiveram maior im-
portância foram: ”O quanto você conhece as disciplinas ofertadas no seu curso?”, ”O
quanto você conhece as competências e habilidades requeridas no seu curso?”, ”Você
considera que o curso lhe trará realização profissional?”, ”Você pretende concluir o curso
nesta instituição?”e ”O quanto você conhece o nı́vel de dedicação exigido no seu curso?”.
O resultado obtido por este classificador é bem diferente do resultado obtido pelos outros
dois, carencendo de uma melhor investigação a respeito deste resultado.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foi realizada uma análise das caracterı́sticas dos alunos que impactam
na evasão. A análise foi feita sob a perspectiva da importância das caracterı́sticas para
classificação dos alunos em duas classes (evadidos e não-evadidos). Foram utilizados três
classificadores baseados em árvore:Extra Tree, Random Forest e Random Trees Embed-
ding, nenhuma das caracterı́sticas abordadas pelo questionário foi capaz de informar qual
delas seria a que mais impacta na decisão de uma aluno continuar ou não no seu curso,
porém algumas apresentaram, como ter filhos ou apresentar necessidade especial, não ter
um impacto muito grande para levar um aluno a evadir ou não, isto nos três classifica-
dores, entretanto com base neste trabalho ainda não podemos afirmar que caso um aluno
possua uma alta caracterı́stica ele irá evadir ou permancer no curso.

Como trabalhos futuros os autores pretendem unificar os resultados dos anos de
2015, 2016 e 2017 para aumentar o tamanho da base de dados e chegar em resultados
com maior acurácia. Também pretende-se realizar uma análise para identificação dos
diferentes perfis de alunos no Campus de Quixadá.
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Abstract. This work has as objective to study the profiles of the students of the                             
city of Quixadá that were available in divided house or apartment. Once the                         
study was done, we used a clustering technique so that it was possible to                           
create groups in which the students had similar profiles.  
 
Resumo. Este trabalho tem como objetivo estudar os perfis dos estudantes da                       
cidade de Quixadá que estivessem disponíveis em dividir casa ou                   
apartamento. Feito o estudo, utilizamos uma técnica de clusterização para que                     
fosse possível criar grupos nos quais o alunos  tivessem perfis semelhante.  

1. Introdução 

Todos os anos a cidade de Quixadá tem um grande fluxo migratório por conta das               
instituições de ensino superior, são elas: Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro            
Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA), Instituto Federal do Ceará        
(IFCE), CISNE e  Universidade  Estadual do Ceará  (UECE). 

Os estudantes que optam por morar na cidade passam por dificuldades na hora             
de encontrar um lugar para morar, pois a cidade não conta com meios eficazes de               
sistemas/fóruns para que os estudantes encontrem um imóvel. As imobiliárias da cidade            
não contam  com   um sistema que  mostre  um catálogo de  casas  ou apartamentos. 

É bastante comum os alunos optarem por dividir aluguel com outros estudantes,            
eles acabam entrando em grupos do Facebook buscando encontrar pessoas dispostas a            
dividirem as despesas. O fato é que essas escolhas “aleatórias” acabam gerando alguns             
problemas na hora de compartilharem as casas. Estes problemas podem ser pessoais,            
financeiros, entre outros.  

Diante deste cenário, este trabalho busca fazer uma análise dos perfis de alunos             
interessados em dividir aluguel, para que seja possível criar grupos nos quais alunos que              
tenham perfis semelhantes para compartilhar moradia. Para isso, foram utilizadas          
técnicas de clusterização de dados. A clusterização é uma forma de dividir objetos em              
subconjuntos de acordo com critérios estabelecidos. Estes critérios buscam a          
homogeneidade e a separação. A homogeneidade é referente aos objetos que estão            
dentro de um mesmo cluster , estes objetos devem ser o mais similar possível, já a               
separação, está relacionada aos objetos que estão em clusters diferentes. Objetos em            
clusters distintos devem ter o menor grau de semelhança possível (NEVES, 2011 apud             
Maravalle , 1997). 



 

 

2. Referencial Teórico 

A seguir são apresentados os conceitos que foram abordados neste trabalho e uma breve              
apresentação da  ferramenta Weka. 

2.1. Clusterização 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é identificar grupos de alunos com              
características similares, fez-se necessário pesquisar técnicas de agrupamento        
(clusterização) que exploram semelhanças entre padrões e agrupam os padrões          
parecidos em  categorias  ou grupos. 

Um cluster pode ser entendido como um conjunto de dados que tem            
características semelhantes (Cristina, 2006). Segundo (CARLANTONIO, 2001) o        
problema de Clustering é descrito como: um conjunto de dados é dado como entrada, a               
técnica tentar agrupá-los de forma que os elementos que compõem cada grupo sejam             
mais semelhantes entre si do que com os elementos dos outros grupos. É colocar os               
iguais (ou quase)  juntos num  mesmo  grupo e os  desiguais  em  grupos distintos. 

2.2  K-means 

É uma técnica de agrupamento de dados que se baseia em protótipos. A ideia é criar                
particionamentos com os objetos dados. O k-means tem seu protótipo definido em torno             
de um centróide. O centróide é geralmente a média de um grupo de pontos sendo               
aplicado a objetos de um espaço n-dimensional contínuo (TAN; STEINBACH;          
KUMAR, 2009). 

O objetivo é conseguir encontrar a divisão mais satisfatória para P dados em K              
grupos C i, i = 1, ... K, de modo que a distância total dos objetos de um determinado                  
grupo e seu centro (centróide), somada para todos os K grupos, sejam minimizadas             
(PIMENTEL, FRANÇA,  NIZAM, 2003)  

2.3  Medidas  de distâncias 
Similaridade entre dois grupos pode ser expressa como uma função da distância entre os              
dois pontos representativos destes grupos no espaço n-dimensional. Para calcular a           
distância entre dois pontos no espaço n-dimensional foi usada a distância euclidiana.            
Sejam dois pontos no espaço n-dimensional e , a fim de calcular a distância entre      p   q         
estes pontos  se aplica a  fórmula da  distância euclidiana que  é  dada por: 

pq  D = √ (pi i)∑
n

i=1
− q  

 

3. Metodologia 

A seguir,  serão  listados os  principais  passos envolvidos  na solução do problema 
abordado neste artigo. 

3.1. Elaboração do  questionário  e coleta  de dados 

Um conjunto de perguntas foram disponibilizadas online. As perguntas consideradas          



mais relevantes para determinar o perfil e a preferência de moradia do aluno foram              
selecionadas. As perguntas escolhidas para o questionário estão dispostas na tabela 1 a             
seguir. 

 
Tabela 1: perguntas do questionário 

A maioria das perguntas poderia ser respondidas com sim ou não, exceto as             
perguntas: 2, 3, 4, 8. Essas perguntas tinha um grupo de respostas fechadas. Para              
pergunta 2 as opções de resposta foram: Ciências Humanas, Ciências Exatas,           
Linguagens e Biológicas. A pergunta 3 tinha como respostas: Cisne, IFCE, UECE,            
UFC, Unicatólica e Instituição de Ensino Médio. Na pergunta 4 as respostas definidas             
foram: Menor que 16, entre 16 e 20, entre 21 e 25, entre 26 e 30, entre 31 e 35, e ainda                      
maior que 35 anos. Já a pergunta 8 poderia ter as seguintes respostas: somente pessoas               
do  sexo masculino, somente  pessoas do sexo  feminino e  ambos os  sexos. 

3.2. Discretização dos dados 

Foi utilizado o método de “encontrar e substituir” que é basicamente atribuir um             
número de [0 – (m-1)] onde m é número de respostas possíveis para aquela pergunta.               
Exemplo, na pergunta sobre “qual é seu sexo? ” Só tem duas respostas possíveis              
masculino ou feminino, então atribuímos 0 quando a pessoa tiver o sexo feminino e 1               
quando ela for do sexo masculino. Para isso foi usado a linguagem de programação              
Python com  apoio  do Jupyter  Notebook. 

3.3.  Aplicação do  K-means 

Foi aplicado o algoritmo K-means utilizando diferentes valores de k, os valores            
escolhidos para k foram: 2, 4, 8, 16 e 32 com o objetivo de verificar qual o número de                   
grupos que  permite uma  maior diferenciação. 

4. Resultados 
A seguir são mostrados os resultados do questionário e da aplicação do k-means nos              
dados discretizados. 

4.1  Questinário 
Ao todo foram coletados 110 respostas no questionário que ficou online no Google             
Forms.  

4.2 Resultados dos dados no k-means 
Tendo em vista que o objetivo do trabalho era criar grupo nos quais os alunos tivessem                



perfis semelhantes e que isso significa no k-means a diminuição da soma dos erros, ou               
seja, diminuir a distância dos elementos de um mesmo cluster para seu centróide. De              
acordo com a escolha no número de clusters foi observado que ao aumentar o valor de                
k, o valor do erro diminuiu. Isso ocorre porque quando o número de clusters aumenta,                
a tendência é ter mais clusters mais compactos. A Figura 1 a seguir apresenta o valor do                 
erro pela  variação  do k. 

 
figura 1: variação do valor do erro em relação a k. 

4.3 Análise dos clusters quando o valor de k é igual a 8.  
Quando foi analisado os clusters gerados com o k = 16 ou k = 32 foi percebido que                  
foram criados muitos clusters com apenas um elemento no cluster e tal aumento na              
criação não é um resultado positivo para este artigo, visto que, o objetivo é agrupar               
alunos com perfis semelhantes e não segregar. Com k = 2 ou k = 4 foi percebido a                  
formação de grupos muito densos que quase não se distinguem entre si. Sendo assim,              
este artigo descreve a formação dos clusters com a escolha do k=8. A Figura 2 a seguir                 
mostra o  resultado que foi  obtido  usando a ferramenta Weka. 

 

 

figura 2: resultado obtido na ferramenta Weka 

O cluster 0 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de             
humanas da Unicatólica, com a faixa de idade entre 16 - 20 anos, sexo feminino, sem                
animais de estimação, não fumantes, dividem quarto com pessoas de ambos o sexo e              
sem preferência por garagem. O cluster 1 foi formado de alunos com os seguintes              



atributos: estudantes de exatas do IFCE, com faixa de idade entre 16 - 20 anos, sexo                
feminino, sem animais de estimação, não fumantes, só dividem quarto com           
pessoas do sexo feminino, dividem quarto e sem preferência por garagem. 

O cluster 2 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de              
exatas da UFC, com faixa de idade entre 21 - 24, sexo masculino, sem animais de                
estimação, não fumantes, dividem quarto com ambos os sexos, sem preferência por            
garagem. O cluster 3 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de              
exatas da UFC com faixa de idade entre 21 - 24 anos, sexo masculino, sem animais de                 
estimação, não fumantes, dividem quarto com ambos os sexos e com preferência para             
casa com  garagem. 

O cluster 4 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de             
exatas da UFC, com faixa de idade entre 21 - 24 anos, sexo masculino, sem animais de                 
estimação, não fumantes, não dividem quarto e com preferência para casa com            
garagem. O cluster 5 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de              
exatas da UFC, com faixa de idade entre 21 - 24 anos, sexo feminino, com animais de                 
estimação, não fumantes, dividem quarto só com pessoas do sexo feminino e sem             
preferência para casa  com garagem. 

O cluster 6 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de             
humanas da UECE, com faixa de idade entre 24 - 28 anos, sexo feminino, sem animais                
de estimação, não fumantes, não dividem quarto e sem preferência para casa com             
garagem. O cluster 7 foi formado de alunos com os seguintes atributos: estudantes de              
exatas da UFC, com faixa de idade entre 21 - 24 anos, sexo feminino, sem animais de                 
estimação, não  fumantes, não  dividem quarto e  sem preferência  para casa com  garagem. 

5. Considerações Finais 
Fazendo uma análise geral, os clusters gerados foram bem aceitáveis, ou seja,            
conseguiram eficazmente juntar pessoas com perfis semelhantes. Fica como proposta de           
trabalho futuro criar um sistema que recomende casa para pessoas baseada no seus             
perfis. 
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso aplicado no ambiente                     
acadêmico da UFC, com o intuito de analisar a segurança dos sistemas                       
desenvolvidos e aplicados na instituição e se necessário prover contribuições                   
para o aumento da segurança tanto na rede como dos sistemas. Para tal foi                           
utilizada a metodologia teste de intrusão usando a abordagem caixa preta, na                       
qual a única informação disponível era o domínio da universidade:                   
quixada.ufc.br.  

Palavras-Chave: segurança da informação, ataque, sistemas, UFC. 

Case study: Intrusion test Web applied to UFC-Campus Quixadá systems 
Abstract: This paper presents a case study applied in the UFC's academic                       
environment in order to analyze the security of the systems developed and                       
applied in the institution and, if necessary, to contribute to the increase of                         
security in both the network and the systems. For this purpose, the Penetration                         
Test methodology was used using the Black Box approach, in which the only                         
available information was  the university's domain: quixada.ufc.br. 

Keywords: information safety, attacks, systems, UFC. 

 

1. Introdução 

A problemática da segurança sempre esteve presente na área de redes de                       
computadores, desde o auge da utilização dos mainframes até hoje onde vivemos a                         
era  da computação em nuvem. 

Apesar de tudo que já existe atualmente para prevenir a respeito de                       
segurança, novas vulnerabilidades surgem diariamente, na mesma proporção que                 
surgem novas tecnologias. Frente a esse contexto que o presente trabalho toma                       
como objetivo a realização de um estudo de caso a respeito de segurança, mais                           
especificamente segurança em sistemas web, envolvendo testes de acesso por meio                     
de ferramentas específicas no ambiente acadêmico da UFC. Para isso faz-se                     
necessário sondar possíveis vulnerabilidades de segurança que possam prover                 
algum tipo de acesso indevido a máquinas e/ou sistemas. Como no ambiente da                         
UFC existem diversos serviços críticos que uma vez avariados podem causar                     
enormes prejuízos, como por exemplo, expondo dados sensíveis de alunos,                   
professores e sistemas, o foco deste estudo é realizar testes e buscas por brechas na                             

 

 



 

 

segurança que concedam ou ao menos facilitem o acesso de um invasor, e dessa                           
forma podendo levar à violação de algum sistema institucional. 

Contudo, propõe-se a utilização da técnica “Penetration Test”, mais                 
conhecida como “Pentest”, que basicamente é um método de avaliação de                     
segurança de sistemas, na qual é realizado simulações de ataques no ambiente onde                         
se deseja encontrar vulnerabilidades.  

2. Metodologia 

O pentest consiste em uma metodologia apresentada por fases muito bem                     
definidas como dito por Scarfone et al. (2008) no documento NIST SP 800-115                         
(National Institute of Standards and Tecnology). Cada uma dessas fases agrega                     
informações, conhecimentos, técnicas, metodologias e ferramentas precisas para               
que o ataque seja executado com sucesso. A Figura 1 ilustra o processo que ocorre                             
durante a realização das etapas do Pentest. 

 
Figura 1. Metodologia do Pentest 

(SCARFONE et al., 2008) 

Ainda na etapa de planejamento ficou decidido que a abordagem empregada                     
no teste seria Black Box, pois esta é a abordagem que mais se aproxima de uma                               
situação real devido o Pentester não possuir qualquer conhecimento sobre a                     
estrutura e funcionamento do ambiente em questão(exceto o link do domínio:                     
www.quixada.ufc.br), bem como um atacante real. Contudo, os ataques teriam de                     
acontecer de forma externa a universidade, dessa forma, foi montado um                     
laboratório com o sistema operacional kali linux executando dentro de uma                     
máquina virtual no computador do Pentester. 

Dado o ambiente de ataque pronto e o planejamento feito, o passo seguinte                         
foi fazer um reconhecimento da rede, a fim de levantar informações, conhecer a                         
estrutura da rede e/ou sistema atacada e já buscar uma vulnerabilidade que possa                         
ser explorada. São inúmeras as técnicas e ferramentas possíveis para se usar nessa                         
fase, porém será mostrado apenas as que trouxeram uma quantidade maior de                       
informações. 

● Análise da página inicial referente a: www.quixada.ufc.br, bem como de seu                     
código fonte. 

● Descoberta de sub-domínios associados ao domínio quixada.ufc.br usando               
Google hacking: site: quixada.ufc.br 

 

 



 

 

● Uso do comando host para descobrir os nomes dos servidores dns                     
associados ao domínio conhecido (name servers) 

○ host -t ns quixada.ufc.br 
● Ainda com o host, mas agora que conhecemos os name servers, iremos                       

listar todos os registros de entradas cadastradas no servidor dns. 
○ host -l quixada.ufc.br taiba.ufc.br 

Com o comando acima coleta-se uma quantidade relevante de informações,                   
pois traz IP’s de vários servidores que estão rodando serviços cruciais da                       
universidade. A partir daqui inicia a fase de varredura. 

Na fase de varredura basicamente foi usada a ferramenta nmap onde                     
literalmente é realizado uma série de varreduras de portas em cada um dos                         
endereços encontrados na fase anterior. Com o nmap foi possível descobrir: portas                       
abertas, que serviço estão respondendo a qual porta, quais IP’s estão ativos e                         
possuem algum serviço sendo executado, se a rede atacada possui firewall (estipula                       
o nível de rigor do firewall), sistema operacional, versões dos serviços e muitas                         
outras coisas. Essa ferramenta é muito extensa, poderosa e permite diversas                     
combinações diferentes, o que torna possível extrair muita informação útil. Abaixo                     
é  ilustrado algumas das possíveis formas de se usar o nmap. 

● nmap -A -f quixada.ufc.br 
● nmap -sV -O -F quixada.ufc.br 

Após a fase de varredura, aconselha-se fazer um novo reconhecimento,                   
porém agora com ênfase na web, denominada recon web. Nessa etapa é realizado                         
uma busca por brechas diretamente nos sistemas de forma a descobrir falhas que                         
permitam ganhar acesso a áreas restritas do sistema, bem como do servidor. Uma                         
das possíveis abordagens a seguir nessa fase é testar manualmente diretórios                     
conhecidos na url, ou usar ferramentas que já possuam listas prontas. No caso o                           
domínio da UFC “www.quixada.ufc.br” remete à um sistema construído em                   
wordpress, então nele o ideal era usar a ferramenta dirb para descobrir diretórios                         
que tenham acesso permitido. A ferramenta nikto que realiza várias requisições e                       
vai testando se possui alguma vulnerabilidade explorável no endereço informado.                   
Existe também uma ferramenta própria para analisar estruturas construídas em                   
Wordpress, denominada WpScan. Nesta última foi encontrado as seguintes                 
vulnerabilidades, dentre elas na número da versão instalada, acesso a arquivos de                       
log, listagem de diretórios, newsletter, segurança de senhas, upload de arquivos,                     
dentre outras. Abaixo é ilustrado os códigos para cada ferramenta mencionada                     
acima. 

● nicto -h http://www.quixada.ufc.br 
● wpscan --url http://www.quixada.ufc.br  

3. Soluções  

Nesta seção será apresentado uma tabela com algumas das vulnerabilidades                   
apontadas pela ferramenta wpscan, bem como sua respectiva solução. É importante                     
destacar que esta é apenas uma amostra dos resultados obtidos e que a análise                           

 

 



 

 

completa será enviada em forma de relatório para o responsável pela manutenção                       
deste serviço. 

 

Vulnerabilidade  Pode afetar  Correção  Ocorrência 

Listagem de 
diretórios 

Conhecimento da 
estrutura interna do 
sistema, download 
de arquivos e 
pastas bem como 
upload 

Modificar 
arquivo(s): 
- httpd.conf / 
apache2.conf ou 
- .htaccess 
- Index.html / 
index.php 

7 links 

Arquivo de log 
(debug,log) 

Conhecimento de 
informações 
sigilosas de 
operações do 
serviço 

Alterar permissões 
do arquivo. 

1 vez 

Tabela 1. Lista de vulnerabilidades e sua respectiva correção. 

4. Conclusão  

Nas seções anteriores foi descrito como foi realizado as fases de                     
reconhecimento, varredura, recon web e análise de vulnerabilidades. Note que se                     
relacionarmos as etapas descritas, com as fases anteriormente ilustradas por                   
Scarfone no início da sessão anterior, falta apenas a fase de ataque(em andamento)                         
e relatório, que devido a cada uma das etapas anteriores, exigirem muito tempo e                           
recurso para ficarem bem detalhadas e especificadas, ainda não foram completadas                     
até o momento em que este artigo está sendo escrito. Porém é importante ressaltar                           
que o intuito dos testes não é de fato aferir ataques maliciosos aos sistemas e a                               
infraestrutura da universidade, mas sim encontrar vulnerabilidades, identificar uma                 
solução, e documentar esta bem como outras informações em um relatório geral do                         
Pentest. 
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Abstract. This extended abstract describes a research to provide justification
and reason for a proposal to include requirements elicitation in the evaluation
of programming disciplines, when this is a software development. Preliminary
information was collected on the level of knowledge and experience of current
students in the Nucleus of practices in informatics (NPI) in engineering and
requirements elicitation. The initial idea of the proposal was also described.

Resumo.  Este   resumo   estendido   descreve   uma   pesquisa   para   dar
fundamentação e justificativa a uma proposta de inclusão de elicitação de
requisitos na avaliação de disciplinas de programação, quando esta for um
desenvolvimento de um software. Foram coletada informações preliminares
sobre o nível de conhecimento e experiência dos atuais alunos no Núcleo de
práticas   em   informática   (NPI)   em   engenharia   e   elicitação   de   requisitos.
Também foi descrita a ideia inicial da proposta.

1. Introdução

Sistemas de informação é uma área considerada multidisciplinar devido a suas relações
com outras áreas do conhecimento,  seja da computação (Engenharia da computação,
Ciência da computação), seja da administração (Gestão e Finanças) ou de outras áreas,
como economia, direito, engenharia de produção. Para a UFSC, o Bacharel em Sistemas
de Informação é o profissional que vai se valer de conceitos e técnicas de informática e
teoria de sistemas para contribuir na solução de problemas de tratamento da informação
nas organizações por meio da construção de modelos de automação corporativa. (UFSC,
2017)

Uma das principais áreas em que o egresso pode atuar é no desenvolvimento de
software. Ele deve possuir a habilidade de projetar e desenvolver sistemas baseandose
nas   necessidades   do   usuário.   Dentro   dessa   área,   a   interação   com   membros   da
organização ou clientes que não possuem conhecimento na área é comum, exigindo do
profissional   certa   expertise   ao  dialogar   e   com essas  pessoas.  O principal  desafio   é
traduzir os desejos do clientes para a realidade da TI.

A Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá (CE), oferta o Curso
de Bacharelado em Sistemas de Informação, sintonizada com as iniciativas da área de
Tecnologia   da   Informação   do   Estado   e   atenta   às   necessidades   qualitativas   e
quantitativas exigidas pelo mercado de Tecnologia da Informação (TI). (UFC, 2017)



A proposta  aborda  a  avaliação   final  de   três  disciplinas  do  campus  Quixadá:
Programação Orientada a Objetos, no segundo semestre; Estrutura de Dados, no terceiro
e Desenvolvimento de software para WEB, no quinto semestre. 

Geralmente os métodos de avaliação final são os mesmos, o desenvolvimento de
um software, incorporando todo, ou a maior parte, do conteúdo oferecido na disciplina.
Os estilos de escolhas de temas por parte dos professores variam: Alguns selecionam
uma quantidade de temas e deixa as escolhas por parte dos alunos, outros encorajam os
alunos a trazerem temas para avaliarem, e, dentro dessa avaliação, modelar o tema para
atender os requisitos pedidos, e outros selecionam um tema único para toda a turma.
Apesar das diferenças, um aspecto normalmente é semelhante: O professor avalia e dá
os temas já “prontos” aos alunos, sem a necessidade de qualquer análise ou modelagem
de requisitos.  Esse fato,  principalmente no curso de SI,  onde não possui cadeira  de
coleta   e   análise   de   requisitos,   pode   ser   prejudicial   ao  aluno,  que  chega  no  estágio
supervisionado ou no mercado de trabalho com pouca experiência nesse assunto.

Neste   artigo   será   proposto   o   uso   de   técnicas   de   elicitação   de   requisitos,
utilizando a técnica de entrevista,  que vão ser fundamentados no tópico seguir. Eles
serão aplicados na avaliação final da disciplina, quando esta for um desenvolvimento de
um software, e assim encorajar os alunos a realizarem entrevistas com pessoas de fora
da área de TI, a critério do professor, para exercitar suas habilidades nas técnicas de
elicitação de requisitos. Essa prática tende a beneficiar aos alunos, que vão chegar ao
estágio supervisionado ou no mercado de trabalho com mais experiência em lidar com
pessoas e possíveis clientes de fora da área de TI.

2. Fundamentação Teórica

Neste tópico, serão apresentados os conceitos de engenharia de software tratados nesse
artigo: o conceito de requisitos e de elicitação de requisitos, e o conceito da técnica de
elicitação proposta, a entrevista.

2.1. Requisitos e Elicitação de Requisitos

Os requisitos  para  um sistema são as  descrições  do que um sistema deve fazer,  os
serviços que ele oferece e as restrições sobre o seu funcionamento.  Esses requisitos
refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve para uma determinada
finalidade. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e
restrições é chamado de engenharia de requisitos (Sommerville, 2011).

A elicitação de requisitos é o início para toda a atividade de desenvolvimento de
software, onde técnicas de elicitação são utilizadas. Embora a elicitação de requisitos
seja   a   primeira   atividade   na   engenharia   de   requisitos,   esta   atividade   não   acontece
somente   uma   vez,   seu   processo   é   iterativo,   ou   seja,   todas   as   demais   etapas   da
engenharia de requisitos podem conter elicitação de requisitos (Belgamo, 2000).

Para começarmos a elicitação precisamos identificar as pessoas certas, ou seja,
os usuários  finais.  Ao iniciar  a elicitação,  os usuários podem ter  um forte papel  no
processo de desenvolvimento, através de seus conhecimentos e experiências (Goguen,
1997).



Figura 1. Processos da Elicitação de Requisitos (Sommerville, 2011)

2.2. Entrevista

Entrevista é a técnica de elicitação proposta nesse artigo, nesta técnica, o engenheiro de
requisitos  discute o sistema com diferentes  usuários  e  a partir  disso desenvolve um
entendimento dos seus requisitos. Há basicamente, segundo (Kotonya, 1998), 2 tipos de
entrevista: a) entrevistas fechadas onde o engenheiro de requisitos procura as perguntas
para  um conjunto  um prédefinido  de  questões;  b)   entrevistas   abertas  onde  não  há
agenda pré definida e o engenheiro de requisitos discute, de modo aberto, o que os
usuários querem do sistema. 

As entrevistas podem ser efetivas para desenvolver um entendimento do problema e
para elicitar muitos requisitos gerais do sistema. Usuários finais são usualmente felizes
para   descreverem   seus   trabalhos   e   as   dificuldades   que   eles   enfrentam   de   forma
relativamente natural (Belgamo, 2000).

3. Metodologia

Na sessão da metodologia terá uma descrição de como será levantado as dificuldades
dos alunos (atuais e egressos) em elicitação de requisitos. Na primeira etapa será feito
um questionário com os atuais estagiários do NPI, e na segunda outro questionário com
egressos de SI que optaram por entrar no mercado de trabalho.

3.1. Questionário com estagiários do NPI

Na primeira etapa,  serão  utilizados questionários,  com os  atuais estagiários do  NPI.
Esses  questionários  vão  conter  perguntas  individuais,  sobre  a  experiência  deles  em
elicitação de requisitos e questões para medir o nível de suas habilidades. Nessa etapa
espera-se  que  os  alunos  forneçam  informações  sobre  suas  atuais  deficiências  em
elicitação de requisitos.

3.2. Questionário com egressos de SI que entraram no mercado de trabalho

Nessa  segunda etapa,  será   realizada  uma pesquisa,   também com questionários,  com
egressos do curso de Sistemas de Informação do Campus Quixadá  que ingressaram
diretamente  no  mercado  de   trabalho.  Os  questionários  vão  conter   apenas  perguntas
pessoais.  Nessa etapa esperase que as alunos egressos forneçam informações  sobre
suas principais dificuldades em elicitação de requisitos encontradas no início de suas
carreiras.



4. Resultados e Discussão

Foi realizado um questionário preliminar com um grupo de alunos do NPI, do oitavo
semestre   de   Sistemas   de   Informação.   Esse   questionário   possui   duas   perguntas:   a
primeira é qual o nível que os alunos acham que tem em engenharia de requisitos, e a
segunda é quais as experiência em elicitação de requisitos que os alunos tiveram durante
a graduação.

Nesse   questionário   preliminar,   oito   estagiários   no   NPI   responderam,   desses,   cinco
consideram que possuem nível 3 de conhecimento, de uma escala de 1 a 5, enquanto os
outros três consideram possuir nível 2.

Na segunda pergunta, a maioria dos alunos relataram que tiveram pouco contato com
elicitação de requisitos, se limitando a uso em algumas disciplinas na graduação, como
Engenharia de software ou Análise de projeto de sistemas.

5. Conclusão

Com base nesse primeiro questionário, é possível chegar a conclusão que os alunos do
último ano de curso chegam ao NPI com pouco contato com elicitação de requisitos,
contato este que, durante o curso, se dá apenas em uma ou duas disciplinas. Também foi
possível perceber que os alunos têm noção de sua falta de prática e conhecimento.

Com   a   aplicação   dos   outros   dois   questionários   buscaremos   identificar   melhor   as
deficiências tanto dos alunos como dos egressos, as dificuldades destes ao entrar no
mercado de trabalho e finalizar a proposta geral do artigo, buscando assim contribuir
para o desenvolvimento das habilidades e da experiência nessa área dos futuros alunos
de Sistemas de Informação.
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Resumo. Este artigo tem como objetivo fazer uma avaliação qualitativa do nível de estresse 

apresentado por estudantes ingressantes do campus da UFC de Quixadá no ano de 2017. E 

também fazer o levantamento das principais situações estressoras vivenciadas pelos mesmos. 

A metodologia empregada consistiu em um estudo de campo, qualitativo por meio de uma 

entrevista e um formulário aplicado aos alunos. A análise dos dados também se estendeu às 

práticas de lazer que o próprio campus oferece aos estudantes. A análise dos resultados e 

destas atividades tem como objetivo criar perspectivas e possibilidades para que os alunos 

possam alcançar um equilíbrio entre situações estressantes e o lazer. 

Abstract. This article aims to make a qualitative evaluation of the level of stress presented 

by incoming students from the campus of UFC Quixadá in the year 2017. In addition, to 

make a survey of the main stress situations experienced by them. The methodology used 

consisted of a field study, qualitative through an interview and a form applied to the students. 

The analysis of the data also extended to the leisure practices that the campus itself offers 

students. The analysis of the results and these activities aims to create perspectives and 

possibilities so that the students can reach a balance between stressful situations and leisure. 

1. Introdução 

Nota-se que a ansiedade e o estresse fazem parte do cotidiano do indivíduo moderno, 

como Brainer, 2008 relatou em seu artigo sobre o mesmo tema.1 As muitas 

exigências nos mais variados campos da vida de cada um, todas necessitando de uma 

resolução útil, elaborada e em pouco tempo leva a realização de variadas atividades 

em um curto período de tempo. Tal situação causa muito desgaste emocional o que 

acaba prejudicando a realização destas mesmas atividades. 

É notório que os alunos que cursam a faculdade geralmente são jovens e 

adolescentes que vivem uma época de transição em suas vidas, em que suas escolhas 

irão determinar seu 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)2 

A ansiedade pode se manifestar no indivíduo de duas maneiras. A primeira é 

uma manifestação natural em que simples situações do cotidiano podem causar esta 

sensação em um sujeito que já tenha propensão a ser ansioso, conhecida como 

ansiedade-traço. A segunda pode-se manifestar em qualquer pessoa. Ela é derivada 

de um estresse constante e da pressão aplicada a alguém. Este tipo é variável e pode 

ser revertida sem a necessidade de maiores esforços. Ela é chamada de ansiedade-

estado. Neste estudo o enfoque maior se concentrará na ansiedade-estado. As 

definições de ansiedade usadas neste estudo apresentada por Magalhães, 2008.3 



Com base nisso, este estudo voltou-se para analisar o perfil emocional de uma 

amostra dos alunos do campus UFC Quixadá. Nota-se que por muitas vezes os alunos 

desistem da universidade justamente por não conseguirem suportar o nível de 

estresse que acumulam. 

Neste trabalho, é apresentada uma análise dos resultados obtidos através de uma 

pesquisa qualitativa aplicada aos estudantes da universidade. 

2. Metodologia 

Tendo em vista o que foi apresentado, esse trabalho tem como objetivo de estudo 

avaliar a percepção de ansiedade declarada por alunos do corpo estudantil da 

universidade. O exame qualitativo das opiniões dos estudantes pretende alcançar a 

compreensão sobre como eles se sentem no meio em que estão. Tanto com relação 

as exigências acadêmicas quanto consigo mesmos em relação ao momento em que 

se encontram em suas vidas marcado por várias escolhas que determinarão sua vida 

futura. 

O método para coletar dados foi por meio de um formulário on-line com 

questões fechadas e abertas para que os estudantes pudessem discursar 

detalhadamente sobre os fatores que poderiam influenciar no seu estado emocional. 

O acesso ao formulário foi disponibilizado em várias plataformas (redes sociais) para 

que os sujeitos o respondessem de forma espontânea.  

Os dados coletados entre 13/10/2017 e 23/10/2017 foram analisados através da 

leitura e comparação das trinta e nove respostas de cada um. A avaliação individual 

também foi realizada. O objetivo deste tipo de análise foi encontrar um conceito 

central no discurso dos pesquisados afim de responder a pergunta: Qual é o estado 

emocional dos alunos que ingressam no campus da UFC de Quixadá. 

3. Discussão e Análise  

Com a realização da pesquisa observou-se que 84,6 % dos pesquisados se consideram 

ansiosos e 89,7% estressados.  

Dentre os motivos citados para o estresse um que se destacou foi a realização 

de várias atividades em um curto período de tempo, além de questões familiares e 

pessoais. Como exemplo há os seguintes relatos. 

“No momento estou desenvolvendo muitas atividades paralelas.” 

“Vários trabalhos para fazer em um curto prazo”  

Outro tópico relevante aqui é o autorretrato que os pesquisados fazem de si 

mesmos, que é quase sempre negativo. Insegurança também é um fator relevante neste 

tema. Eles não se acham suficientes ou capazes de conseguir seus objetivos. O medo 

de falhar, a sensação de impotência diante dos desafios, até mesmo seus próprios 

defeitos atuam como agentes inibidores o que acaba por prejudicá-los realmente em 

suas atividades, criando assim um ciclo repetitivo.  



“Dificuldade em aprendizagem. Problemas pessoais. Mal rendimento 

acadêmico.” 

“Falta de tempo pra muitas coisas e ver o semestre ir de mal a pior” 

Respostas para a pergunta: “Cite os motivos de seu estresse.” 

Uma das questões apresentadas uma delas perguntava uma maneira pela qual o 

nível de ansiedade do participante poderia ser reduzido. Ao observar as respostas 

geralmente se apresentavam respostas muito individuais, e muitos simplesmente não 

tinham ideia de como responder à pergunta. Outros ainda informaram ser impossível. 

Muito poucos afirmaram conseguir controlar sua ansiedade ou ter uma boa 

visão do que poderia amenizar seu problema. Destaca-se que a maioria das respostas 

foi curta. Examinando-se estas respostas pode-se dizer que os ansiosos geralmente 

não tem muita habilidade em encontrar um caminho para a tranquilidade. As respostas 

individuais mostram que eles acreditam que são os únicos que podem resolver seu 

problema, o que pode dificultar a criação de relações interpessoais mais profundas. 

4. Considerações finais  

A entrada na universidade gera um impacto em qualquer pessoa. O ritmo de 

trabalho e as exigências se tornam cada vez mais similares a vida fora do período 

escolar. Este nível de exigência pode tanto preparar um indivíduo para a realidade de 

vida quanto causar danos que podem prejudicar seu desempenho e autoestima. Para 

que isso seja evitado é necessário um equilíbrio entre as diferentes partes da vida do 

sujeito. Desse modo uma consciência maior dos sentimentos dos estudantes pode ser 

um caminho para encontrar este equilíbrio. 
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Abstract. This article aims to explain concepts related to refactoring and to            
briefly report the experience on the refactoring of the Radar Livre system,            
which is still under development. The system in question aims to make a more              
efficient prediction of imminent collisions between aircrafts in order to          
increase the safety of this means of transportation, serving as an alternative            
that has both a lower cost and a greater efficiency in the detection of              
collisions,  when compared with  the  traditional monitoring systems. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo explanar sobre conceitos relacionados          
à refatoração e relatar brevemente a experiência sobre a refatoração do           
sistema Radar Livre, que ainda se encontra em desenvolvimento. O sistema em            
questão almeja realizar uma previsão mais eficiente de colisões iminentes          
entre aeronaves, de modo a aumentar a segurança deste meio de transporte,            
servindo como alternativa que possui tanto um custo mais baixo quanto uma            
eficiência maior na detecção de colisões quando comparado com os sistemas           
de monitoramento  tradicionais. 

1. Introdução 
“O desenvolvimento de software não é interrompido quando o sistema é entregue, mas             
continua por toda a vida útil do sistema. Depois que o sistema é implantado, para que                
ele se mantenha útil  é  inevitável  que ocorram  mudan ças”, Sommerville  (2011). 

No contexto de evolução de software, a mudança é inevitável para que o             
software se mantenha útil ao longo do tempo. Segundo Sommerville (2011), ao se             
referir à primeira lei proposta por Lehman, a manutenção de software é um processo              
inevitável. Devido ao fato de que o ambiente do sistema muda, novos requisitos surgem              
ao longo do tempo, o que requer que o sistema seja modificado. Quando o sistema               
modificado é reintroduzido no ambiente, este promove mais mudanças no ambiente, de            
tal modo que  o processo de  evolução se reinicia. 

Desta forma, percebe-se que a atividade de manutenção é de crucial importância            
para o sucesso contínuo de um software. Sendo assim, é importante entender como é              
possível manter  e melhorar a  manutenibilidade de  um software. 

Partindo desta premissa, ao se desenvolver um sistema legado, o qual espera-se            
que seja utilizado por bastante tempo, esta atividade torna-se ainda mais importante,            
principalmente num contexto onde o software é desenvolvido por vários          
desenvolvedores diferentes, ao mesmo tempo que estes não continuam na equipe           
durante todo  o ciclo  de  vida  do software. 

 



 
 

2. O que é refatoração? 
Fowler (1999) define refatoração como o processo de alterar um sistema de software de              
tal modo que o comportamento externo de seu código não seja alterado, ao mesmo              
tempo em que melhora sua estrutura interna. É um modo disciplinado de limpar código              
que minimiza  as chances  de se introduzir  novos  bugs. 

Essencialmente, quando é feita uma refatoração, melhora-se a estrutura do          
código após ele ter sido escrito. Desta forma, as técnicas de refatoração só podem ser               
aplicadas ao lidar com um software já desenvolvido. Com a refatoração, é possível             
transformar um software mal projetado e caótico em um código melhor projetado,            
através do retrabalho. 

Para Fowler, o propósito de uma refatoração é que através de uma mudança feita              
na estrutura interna de um software seja possível para torná-lo mais compreensível e             
barato de modificar, sem alterar seu comportamento observável. Desta forma, nem todas            
as mudanças que desenvolvedores realizam podem ser consideradas refatorações, visto          
que é  necessário  que de  fato tornem o software  mais  compreensível  para tal. 

Assim como uma refatoração, realizar uma otimização de performance         
geralmente não altera o comportamento externo de um software, somente sua estrutura            
interna, porém, o propósito de uma refatoração é diferente. Otimização frequentemente           
torna o código mais complicado, porém é necessário para conseguir a performance que             
você precisa. 

Fowler (1999) lista ainda motivos e  benefícios de realizar refatorações: 

- Refatorar melhora  o projeto do software; 
- Refatorar torna o software  mais  compreensível; 
- Refatorar ajuda a  encontrar bugs ; 
- Refatorar ajuda a  programar  mais rapidamente. 

3. Sistema Radar Livre 
O sistema Radar Livre é uma proposta baseada na tecnologia ADS-B, desenvolvida em             
Django para possibilitar o monitoramento e controle do tráfego aéreo. Ele é composto             
por coletores de mensagens ADS-B, que recebem os dados das aeronaves, um software             
responsável por interpretar os dados coletados, um servidor web que recebe e armazena             
as informações em um banco de dados e um software responsável por analisar e detectar               
possíveis  colisões entre  aeronaves  ou com  acidentes geográficos. 

4. Motivação e Dificuldades 
Um dos pontos fracos do sistema é a complexidade de seu funcionamento e a falta de                
documentação. Por conta disso, há bastante dificuldade para se conseguir explicar como            
o sistema funciona e o que se precisa para que ele funcione. Desta forma, a cada pessoa                 
nova que entra no projeto, gasta-se muito tempo para que esta pessoa passe a entender               
como o sistema funciona [Silva  2016]. 

Por se tratar de um sistema de monitoramento de tráfego aéreo, é necessário que              
seja robusto, tolerante a falhas e de fácil manutenção. Além disso, esse sistema deve ser               

 



 
 

utilizado por muitos anos, aumentando ainda mais a importância da sua           
manutenibilidade. 

Ao mesmo tempo em que a utilização de um framework de desenvolvimento,            
como o Django, que foi utilizado, facilita e agiliza o desenvolvimento dos softwares,             
utilizar frameworks torna necessário aprender como eles funcionam e como utilizá-los.           
Desta forma, existe a complexidade inerente à utilização de tal tecnologia, assim como             
para cada  componente utilizado no software. 

Apesar das vantagens de realizar uma refatoração em um software, Fowler           
(1999) aponta que existem situações onde ao invés de refatorar, pode ser preferível             
reescrever o código desde o início, como quando o código está tão desorganizado que é               
mais fácil e menos custoso recomeçar ou quando o código está com tantos bugs que não                
funciona como esperado na maioria de suas funções. Esta decisão pode ser bastante             
difícil  e é  necessário que  cada  caso seja avaliado. 

Algumas empresas optam por continuar utilizando um sistema legado, às vezes           
até sem documentação. Um exemplo bastante claro é o software utilizado nos caixas             
eletrônicos de bancos mais antigos, que foram escritos há muitos anos com linguagens             
de baixo nível e, por conta disso, são extremamente complexos, ao mesmo tempo que              
são críticos, pois qualquer erro pode acarretar um prejuízo enorme para a empresa.             
Neste caso, acaba sendo mais barato contratar um desenvolvedor capaz de manter o             
sistema funcionando que  substituir o software  das máquinas. 

Também é importante levar em consideração que ao desenvolver um novo           
software com o objetivo de substituir um já existente, os desafios encontrados durante o              
desenvolvimento do software que será substituído terão que ser solucionados          
novamente, além do fato que as decisões tomadas pela equipe, seja para corrigir um              
comportamento indesejado do sistema, seja para melhorar determinada característica do          
sistema, serão  perdidos, especialmente se não  houver  documentação relacionada. 

5. Modificações no sistema 
Segundo Fowler (1999), é essencial para a refatoração que você tenha bons testes. Vale              
a pena gastar tempo construindo testes pois são eles que darão a segurança necessária              
para modificar o software posteriormente. Como somos humanos, é normal cometer           
erros, mas com a utilização de testes automatizados, é possível verificar se o             
comportamento do sistema não foi alterado durante a última atualização. Apesar do            
framework Django oferecer suporte a testes automatizados, não existiam testes          
desenvolvidos no sistema, sendo assim, tornou-se necessário desenvolvê-los,        
possibilitando a realização  das refatorações. 

Um gerenciador de dependências é responsável por assegurar que todos os           
componentes utilizados no sistema possuam suas respectivas dependências. Sem um          
gerenciador de dependências, é possível que o sistema não funcione como deveria, pelo             
simples motivo de não existir uma dependência na configuração do sistema. Juntamente            
com esta ferramenta, existe também a necessidade de automatização das builds do            
sistema para que  não seja necessário  sempre realizar o processo  manualmente. 

Embora python não tenha uma ferramenta diretamente correspondente a Maven          
ou Gradle, por padrão, o Django utiliza algumas ferramentas para isto: Setuptools, para             

 



 
 

criar e instalar os pacotes; Pip, para gerenciar as dependências; e Virtualenv para             
gerenciar ambientes de desenvolvimento diferentes. O processo de instalação está sendo           
feito através de um script com comentários entre as operações escrito em shell que              
executa todas as operações necessárias para a instalação do sistema, minimizando erros            
humanos durante  o processo. 

Além disso começou-se a utilizar um padrão para identificar as versões do            
sistema, juntamente com um arquivo de log de mudanças, com o objetivo de manter um               
histórico das principais  mudanças entre  as versões do projeto. 

6. Conclusão 
Com este trabalho, foi possível verificar a importância da manutenção e da atividade de              
refatoração na evolução de um software, assim como os benefícios que se consegue ao              
utilizar técnicas de refatoração em um código existente. As alterações propostas, de            
fato, impactam na manutenibilidade e modificabilidade do sistema, desta forma,          
minimizando os  problemas. 

Como a evolução de um software não acaba até que ele deixe de ser utilizado, as                
mudanças irão continuar a ocorrer. Atualmente, estão em desenvolvimento uma versão           
para dispositivos móveis do sistema, que irá receber os dados fornecidos pelo sistema             
web e um software coletor escrito em C, que irá substituir o software coletor              
desenvolvido anteriormente,  escrito em  python. 

As informações coletadas pelos coletores são armazenadas no servidor e          
disponibilizadas publicamente através da interface web, disponível no endereço         
<http://www.radarlivre.com/>. Atualmente, não há coletores ativos, desta forma, o         
próximo passo no desenvolvimento do sistema é colocá-lo em produção mantendo o site             
atualizado em  tempo real com  as informações  fornecidas. 
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Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar os dados e público do canal 

“YOUFC” antes e depois do primeiro vídeo da série “Terror no Campus” junto com 

seu processo de criação e tudo que levou ao resultado final. As informações foram 

adquiridas por meio de participação em reuniões de criação e análise da página no 

Facebook e juntamente do canal do Youtube. 

Palavras-chave: Youfc, vídeo, terror, análise. 

Abstract. This paper aims to analyze the public and data about the “Youfc” channel 

after and before the first vídeo of a serie called “Terror no Campus” with your 

creation process and everything that led it to its final result. The information was 

collected from participation in creation meetings and analysis of the facebook page 

along with the youtube channel.  

Keywords: Youfc, video, horror, analysis. 

 

1. Introdução 

O “YOUFC” é um projeto produzido no campus da Universidade Federal do Ceará - UFC 

de Quixadá, que tem como objetivo criar conteúdo relacionando à universidade e ao dia 

a dia de seus alunos de uma forma divertida por meio de esquetes. Fugindo do padrão de 

conteúdo formal onde apenas dados são mostrados monotonamente, o canal aposta no 

humor para atrair a atenção do público. 

Tendo uma frequência de vídeos na maior parte das vezes quinzenal, o canal conta 

com 961 inscritos e 48 vídeos em 2 anos de atividade. Sua página no Facebook, em 10 de 

outubro de 2017, tem 2978 likes e 2985 seguidores. 

A maior parte do conteúdo produzido é humorístico, porém, em maio de 2017, foi 

decidido iniciar a produção de uma série diferente de tudo que havia sido desenvolvido 

até então: uma história de terror vivenciada no ambiente da UFC, com o objetivo de criar 

um tipo de conteúdo distinto, mas ainda sim relacionado com a universidade. O projeto 

foi denominado “Terror no Campus”. 

 

2. Preparação para roteiro e referências: 

O primeiro obstáculo encontrado foi como relacionar o tema com a universidade, 

assim foi preciso criar uma nova abordagem para um ambiente comum, tratando como se 

ela se tornasse um universo paralelo à noite, onde coisas estranhas acontecem. O primeiro 

passo foi recolher referências para a formação do roteiro, baseando-se em elementos de 



filmes de terror clássicos, como objetos e locais escorrendo sangue e luzes piscando, 

como em IT - uma obra prima do medo. 

O vídeo do terror no campus utiliza um evento real como ponto inicial dos 

acontecimentos, a queda de um raio em um dos monólitos próximo à UFC no mesmo mês 

de produção (maio de 2017). Esse tipo de recurso real contextualiza a história com o 

ambiente. 

 

Figura 1. Imagem retirada do video “Raio cai em Quixadá Ceará”. 

 

Depois de alguns relatos de alunos que diziam ter medo de ficarem presos na UFC 

à noite pelos mais diversos motivos, então foi decidido que o roteiro abordaria esse medo, 

explorando a questão “o que aconteceria caso um aluno ficasse preso na universidade à 

noite?”. 

3. A história: 

A história inicia com um casal de amigos saindo da aula no final da tarde, 

entretanto, antes de pegar o ônibus, a protagonista decide ir ao banheiro. Quando ela está 

lavando suas mãos, ouve o som do raio caindo nos monólitos e as luzes começam a piscar. 

Ao tentar sair do banheiro, nota que sua mão está suja de sangue após tocar a maçaneta. 

Lá fora, a garota percebe que o Campus encontra-se estranhamente mais escuro e que seu 

amigo Jack não mais está à sua espera.  

 Ao caminhar pela universidade vazia e escura à procura de Jack, ela passa por um 

corredor onde as luzes piscam, mostrando contra a luz uma silhueta de uma menina, que 

pouco tempo depois desaparece. A protagonista segue sua procura pelo corredor e sem 

perceber, passa por uma sala onde a luz está piscando e a menina da cena anterior está 

sentada em uma cadeira com o rosto coberto pelo seu cabelo. Quando a personagem volta 

para verificar a janela, a sala está vazia. Ao olhar pela varanda, a protagonista encontra 

Jack caído (possivelmente morto) em uma escada, assim o vídeo acaba. 

Possuindo um final aberto, ou seja um final que não deixa claro o desfecho da 

história, dando espaço para a mente do espectador imaginar o final (ou finais) possível, 



gerando diversas sensações diferentes por meio das interpretações variadas. O vídeo deixa 

muitas questões no ar, “quem matou Jack?”, “quem era a menina que desaparece?”, “o 

que está acontecendo na universidade?”, “qual a relação do raio com tudo isso?”.  

4.  Produção do Vídeo 

Para criar uma atmosfera sombria não foram usadas cores saturadas e intensas, 

assim ocasionando uma composição formada por cores escuras e acinzentadas. A abertura 

do vídeo mostra um corredor e uma figura humana que anda por ele, por conta da contra 

luz, é possível apenas identificar uma silhueta. O vídeo varia entre momentos com 

velocidade normal e acelerados em tempos irregulares, para dar uma impressão de que 

algo está errado, não seguindo características naturais.  

Na cena do corredor referenciada, o estilo fotográfico simétrico do diretor norte 

americano Stanley Kubrick. 

 

Figura 2. Comparação entre Cena do filme de Stanley Kubrick, “O Iluminado” 
(“The Shinning”), 1980, e uma cena do video “Terror no Campus Ep1 O sumiço 

de Jack”, 2017. 

O vídeo mistura filmagens da protagonista sozinha e imagens de ambientes. As 

cenas das partes do campus vazio servem para dar mais ideia de isolamento, filmadas em 

plano geral ou planos mais abertos para mostrar o ambiente vazio, consequentemente, 

dando mais impressão de solidão. Para abordar a personagem sozinha com o ambiente, 

os enquadramentos se alternam entre meio primeiro plano (filmagem da cintura pra cima) 

e primeiro plano (filmagem do peito pra cima). Nas partes em que os “eventos 

sobrenaturais” ocorrem, como a silhueta da pessoa no corredor e a aparição na janela da 

sala, as filmagens utilizam baixa quantidade de luz para que não seja possível uma 

visualização completa e nítida, assim camuflando os efeitos especiais fazendo parecer 

mais realistas. 



 

Figura 3. Exemplo de cena de aparição, Cena do video “Terror no Campus Ep1 
O sumiço de Jack”, 2017. 

5. Análise 

Na etapa de análise foram comparadas as visualizações do vídeo nas plataformas 

Youtube e Facebook com a média do canal, que foi obtida pela divisão do número total 

de visualizações do Youtube (48.649) por ser a plataforma principal do projeto, e pelo 

número total de vídeos postados (48), obtendo o resultado de 1.013 visualizações por 

vídeo. Em relação ao vídeo analisado, ele possui apenas 177 visualizações no Youtube, 

porém, no Facebook tem 1.757 visualizações.  

Os dados parecem criar uma controvérsia, mostrando que um vídeo está abaixo 

da média na plataforma principal, mas está acima na secundária. Uma possível explicação 

para esses dados é a divulgação. O vídeo foi postado no canal do Youtube em 19 de maio 

de 2017, e postado separadamente no Facebook mais de um mês depois. Uma vez que a 

página do Facebook possui um alcance maior que o canal do Youtube, tendo em vista o 

número de inscritos comparado ao de likes. 

 Ao analisar o restante dos vídeos do canal do Youtube, foi observado que apenas 

7 deles atingem a média, tendo assim, 41 vídeos com menos de 1.013 visualizações. Uma 

maneira de melhorar esses número e ter mais visualizações é aproveitar o longo alcance 

do Facebook, de duas maneiras: divulgar vídeos do Youtube na página do Facebook, 

trazendo assim o público de um meio para o outro, ou postar o vídeo diretamente no 

Facebook, focando onde se encontra o maior público.  
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Abstract. This paper seeks to identify and conduct a qualitative risk analysis
of a project in the Nucleus of Practices in Informatics at the UFCQuixadá
campus. Through this analysis we point out the risks that can be prioritized
based on their probability of occurrence and their impact on the project. We
use   interviews   with   team   members   and   expert   opinions   from   people
experienced in this type of project.

Resumo.  Esse   artigo   busca   identificar   os   riscos   e   realizar   uma   análise
qualitativa de riscos de um projeto no Núcleo de Práticas em Informática no
campus   UFCQuixadá.   Por   meio   dessa   análise   apontamos   os   riscos   que
poderão ser  priorizados com base em sua probabilidade de ocorrer e  seu
impacto   no   projeto.   Utilizamos   entrevistas   com   os   membros   da   equipe   e
opiniões especializadas de pessoas experientes nesse tipo de projeto.

1. Introdução

O Núcleo de Práticas em Informática é a divisão do Campus da UFC em Quixadá que
tem o objetivo  de  prover  experiência  prática  em projetos  aos  alunos  e   servir  como
estágio em função da pouca oferta na região, além de atender a comunidade acadêmica
e a sociedade do Sertão Central com soluções de TI. Participam dos projetos estagiários,
supervisores e coordenadores.

O projeto de estudo deste trabalho foi o Almoxarifado da clínica de odontologia
da   Universidade   Federal   do   Ceará,   ele   possui   uma   equipe   de   sete   estagiários,   um
supervisor   e   o   coordenador.   A   partir   do   projeto   citado   será   realizada   a   análise
qualitativa  de   riscos  que,   segundo  o  PMBoK   (2013),   tem  como  objetivo   avaliar   a
exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objeto de análise ou ação adicional.
Os riscos com maior probabilidade e impacto são priorizados para posterior criação de
um plano de respostas. Os riscos com menor probabilidade e impacto são mantidos nos
registros dos riscos dentro de uma lista de observação para monitoramento futuro.

O motivação desse artigo é a falta de estudos desse tipo nos projetos do NPI do
Campus Quixadá. Acreditamos que identificar e classificar os riscos é o primeiro passo
para amenizálos ou erradicálos, e, assim, melhorando todos os projetos seguintes. O
objetivo dessa análise é fornecer uma identificação e classificação dos riscos que podem
ocorrer em um projeto do NPI, assim, beneficiando os gestores do núcleo para que, com
o resultado da análise, tomar ações para diminuir os riscos para os próximos projetos



semelhantes e buscar de soluções para problemas recorrentes no núcleo.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção será apresentado os conceitos usados durante esse trabalho, primeiro o de
Gerenciamento de Riscos e depois o de Análise Qualitativa de Riscos.

2.1. Gerenciamento de Riscos

Segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de
planejamento,   identificação,   análise,   planejamento   de   respostas,   monitoramento   e
controle de riscos de um projeto. Já o Risco é um evento ou condição incerta que, se
ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objectivo do projeto,
como tempo, custo, âmbito ou qualidade [PMBOK 2013]. 

Os   Riscos   de   projeto   são   um   conjunto   de   acontecimentos   que   podem   ser
ameaças ou oportunidades e, caso se concretizem, influenciam o objetivo do projeto,
negativamente ou positivamente. 

2.2. Análise Qualitativa de riscos

A análise qualitativa de riscos é definida como a etapa de priorização dos riscos para
análise   ou   ação   adicional   subsequente   através   de   avaliação   e   combinação   de   sua
probabilidade de ocorrência e impacto no projeto [Moraes 2010]. 

A análise qualitativa de riscos avalia a prioridade dos riscos identificados usando
a probabilidade deles ocorrerem e o impacto correspondente nos objetivos do projeto,
além   de   outros   fatores,   como   prazo   e   tolerância   a   risco   das   restrições   de   custo,
cronograma, escopo e qualidade do projeto [Moraes 2010]

3. Metodologia

Nessa seção serão mostrados os passos da metodologia deste trabalho, a primeira etapa
é  uma identificação de riscos usando a  literatura  de Rech (2013),  depois foi feita  a
coleta de dados, com entrevista e discussões em grupo com os membros do projeto. 

3.1. Identificação de riscos com base na literatura

Na primeira etapa foi feito um levantamento de riscos comuns a projetos de software,
utilizando como base o trabalho de Rech (2013).

3.2. Coleta dos dados

Na coleta de dados foi realizada uma entrevista seguida de discussões em grupo entre os
membros  do projeto,   tendo a  participação  de  sete  estagiários  e  uma supervisora.  A
coleta teve três fases: na primeira, os participantes receberam uma lista com 33 riscos
comuns a projetos, retirado do trabalho de Rech (2013) onde cada membro selecionou
os   riscos  que  eles  achavam que poderiam ocorrer.  Em seguida,   as   respostas   foram
colhidas e foram selecionados os riscos que foram citados três vezes ou mais pelos
participantes, que foram 9, no total. Na segunda etapa houve uma discussão em grupo
acerca   da   probabilidade   e   do   impacto   dos   riscos   ocorrerem.   Os   participantes



argumentavam na busca de um consenso na avaliação da probabilidade e impacto de
cada risco. Nessa avaliação, os participantes julgavam um valor de 1 a 5 para esses dois
aspectos, onde “1” significava muito baixo(a) e “5” muito alto(a). Na terceira parte os
participantes releram a lista de riscos e comentaram um ou mais riscos que não estavam
na lista. Foi incluído um novo risco a lista, depois foi feita novamente a discussão em
grupo sobre probabilidade e impacto desse novo risco citado.

4. Análise qualitativa dos riscos

Após a coleta de dados, o riscos foram organizados em uma tabela com indicadores,
dimensões,  nome,  probabilidade,   impacto e  pontuação.  A pontuação foi feita  com o
produto dos valores da probabilidade e impacto de cada risco, ela indica quais riscos são
mais críticos ao projeto. O risco número 10, na Tabela 1, foi citado na etapa anterior
pelos participantes quando pedido que eles citassem um risco que não constava na lista
usada na entrevista.

Tabela 1. Lista de riscos coletados
Indicador Nome do risco Probabilidade Impacto Pontuação

1 Reestruturação da 
organização 1Muito baixa 3Moderado 3

2 Mudança da prioridade da 
gerência 1Muito baixa 4Alto 4

3 Estimativas irreais de 
tempo e custo 5Muito alta 2Baixo 10

4 Alteração de escopo ou 
objetivos 3Moderada 4Alto 12

5 Desenvolver interface do 
usuário errada 3Moderada 4Alto 12

6 Alterações tardias nos 
requisitos 2Baixa 4Alto 8

7.1

Membros da equipe de 
desenvolvimento 
inadequadamente 
treinados: início do projeto

5Muito alta 4Alto 20

7.2

Membros da equipe de 
desenvolvimento 
inadequadamente 
treinados: meio/fim

2Baixa 4Alto 8

8

Membros da equipe com 
falta de habilidade 
especializada exigida pelo 
projeto

5Muito alta 4Alto 20

9 Usuários com resistência a
mudanças 2Baixa 3Moderado 6



10* Mudança na infraestrutura 
do ambiente de trabalho 2Baixa 5Muito

alto 10

4.1. Probabilidade x Impacto

A tabela 2 mostra a matriz de Probabilidade x Impacto, os indicadores fazem referência
a tabela anterior,  e as cores indicam os riscos mais prioritários. A área de cor cinza
escuro indica altos riscos, a de cor cinza médio indica riscos moderados e a de cor cinza
claro indica baixos riscos. As áreas de níveis de risco foram definidas de acordo com as
pontuações de cada risco,  ou seja,  riscos com pontuações maiores  ficam na área de
riscos mais escura.

Tabela 2. Matriz de Probabilidade x Impacto

Probabilidade

5  Muito alta 3 7.1 / 8

4  Alta

3  Moderada 4 / 5

2  Baixa 9 6 / 7.2 10

1  Muito baixa 1 2
1  Muito 
baixo 2  Baixo 3  Moderado 4  Alto 5  Muito 

Alto
Impacto

4.2. Priorização dos riscos

Com base na Tabela 2 e na opinião especializada de membros mais experientes do NPI,
listamos os riscos que poderão ser priorizados, junto com uma breve argumentação com
base  nos  depoimentos  dos  entrevistados  e   da  opinião  especializada.  Os   riscos   com
pontuações iguais foram priorizados com o aval de um membro experiente em projetos
do NPI. Seguem abaixo em ordem de prioridade:

 Membros   da   equipe   com   falta   de   habilidade   especializada   exigida   pelo
projeto – Pontuação: 20

Os estagiários muitas vezes chegam com déficit nas habilidades necessárias, e
dálos as habilidades que eles deveriam ter absorvido durante a graduação é bem
complicado, levando em conta que depende também da vontade dos estagiários
de corrigir as deficiências, esse risco tem alta probabilidade de ocorrer durante
todo o decorrer do projeto, além de ter um alto impacto no resultado final do
produto.

 Desenvolver interface do usuário errado  Pontuação: 12
Os alunos chegam sem experiência em comunicação com os usuários, além de 
uma deficiência no conhecimento sobre interfaces, criando interfaces sem seguir 
padrão algum, e prejudicando o produto final.

 Alteração de escopo ou objetivos  Pontuação: 12
Comum a todo projeto, a probabilidade desse risco aumenta quando os usuários 



se distanciam após a requisição dos produtos, e avaliam apenas no recebimento 
final. O impacto é maior quando não se tem alguém na equipe que saiba lidar  
com mudanças.

 Problemas na infraestrutura do ambiente de trabalho  Pontuação: 10
Provoca interrupções no projeto, seja de forma parcial, com a mudança de local 
por causa do arcondicionado, ou de forma total,  com a queda de internet e  
problemas nos computadores.

5. Conclusão

Após a análise qualitativa foi concluído que os principais riscos remetem a equipe de
estagiários, que por vezes não tem as habilidades especializadas necessárias e que não
possuem   treinamento   e   experiência   em   projetos,   além   de   pouca   experiência   em
comunicação   com   o   usuário   e   desenvolvimento   de   interfaces.   Esses   problemas
prejudicam, principalmente no início do projeto, sendo necessário um forte trabalho dos
supervisores nesses aspectos. 

Também foi percebido como os aspectos gerais do projeto trazem riscos ao seu
sucesso.   A   mudança   frequente   de   escopo   e   objetivos   foi   bastante   mencionada,
especialmente   quando   os   clientes   não   acompanham   o   andamento   do   projeto,
provocando mudanças bem próximos da data final ou após a entrega, aumentando assim
consideravelmente os custos. Outro ponto diz respeito a infraestrutura do ambiente de
trabalho, falhas nessa infraestrutura podem causar problemas diversos ao andamento do
projeto, dois problemas foram mais citados, o problema no arcondicionado, que força
os membros a mudarem de local, e a ausência de internet , que paralisa o projeto. Esses
problemas podem ocorrer em projetos futuros, por isso a importância de identificar e
classificar esses riscos, dando a possibilidade de sanalos ou amenizalos. 

Como trabalhos futuros, sugerese uma análise de risco completa no decorrer de
um projeto   completo  do  NPI,   obedecendo   todas   as   etapas  previstas:  Planejamento,
identificação,   análise   quantitativa,   análise   qualitativa,   planejamento   de   respostas   e
controle de riscos. Essa análise traria uma visão mais abrangente sobre os riscos comuns
em projetos nesse núcleo.
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Abstract. This article presents the problems Lowest Common Ancestor (LCA)
and Range Minimum Query (RMQ), showing the foundations, definitions and
some ways to solve those problems. Finally, demonstrates how is the LCA pro-
blem reduction for the RMQ.

Resumo. Este artigo apresenta os problemas Lowest Common Ancestor (LCA)
e Range Minimum Query (RMQ), mostrando os fundamentos, as definições e
algumas maneiras de resolver esses problemas. Por fim, demonstra como é feita
a redução do problema LCA para o problema RMQ.

1. Introdução
O problema Lowest Common Ancestor (LCA) foi definido por Alfred Aho, John Hopcroft
e Jeffrey Ullman em [Aho et al. 1976]. Dado dois vértices u e v de uma árvore enraizada
T , o problema consiste em encontrar um ancestral em comum de u e v mais distante da
raiz. Uma aplicação do LCA ocorre em hierarquias de classes em orientação a objetos
[Aı̈t-Kaci et al. 1989] permitindo a solução de problemas de controle de herança e poli-
morfismo. Uma outra aplicação acontece em Sistemas Distribuı́dos [Bender et al. 2005].

Em [Harel and Tarjan 1984], os autores apresentaram um algoritmo com comple-
xidade linear de tempo para preprocessar a árvore T e construir uma estrutura de da-
dos que permitisse que perguntas LCA fossem resolvidas em tempo constante. Vários
outros algoritmos mais simples foram apresentados mantendo as mesmas propriedades
[Schieber and Vishkin 1988]

Já o problema Range Minimum Query (RMQ), definido em
[Berkman and Vishkin 1993], consiste em determinar pelo menor valor em um in-
tervalo de um vetor não-ordenado. Duas das aplicações mais comuns do algoritmo RMQ
são: determinar o prefixo comum mais longo entre palavras e buscar o ancestral comum
mais baixo de dois nós em uma árvore. Porém, na última aplicação é necessário realizar
uma redução do problema LCA para o problema RMQ.

Neste artigo será mostrado como o algoritmo RMQ pode ser utilizado para de-
terminar o ancestral comum mais baixo de dois nós em uma árvore. Antes disso será
apresentado fundamentos necessários para o entendimento dos problemas, a definição de
cada problema e, por fim, a redução do algoritmo LCA para RMQ.

2. Lowest Common Ancestor
Um grafo G é uma estrutura composta por dois conjuntos finitos: (i) um conjunto de
vértices, denotado por V (G) e; (ii) um conjunto de arestas, denotado por E(G). Em geral,
um grafo G é representado como G(V,E). Uma árvore é um grafo conexo e acı́clico.



Em Teoria dos Grafos, o Lowest Common Ancestor (LCA) de dois nós u e v de
uma árvore é o nó mais baixo que possui u e v como descendentes. Assim, o LCA de u
e v é o ancestral de u e v que está mais distante da raiz. Em uma árvore em que cada nó
aponta para o seu pai, o ancestral comum mais baixo pode ser facilmente determinado ao
encontrar a primeira intersecção dos caminhos de u e v até a raiz, como mostrado a seguir
na Definição 1.

Definição 1 (Funcão LCA(u,v)) Dado dois nós u e v de uma árvore T , a função LCA(u,v)
retorna o ancestral x comum mais baixo de u e v ∈ T , tal que x é encontrado por uma
busca regressiva a partir dos nós u e v.

Figura 1. Exemplo de Árvore.

Considere a árvore representada na Figura 1, alguns exemplos de aplicação da
funcão LCA(u, v) podem ser vistos a seguir: LCA(2, 5) = 7, LCA(5, 11) = 6 e
LCA(2, 4) = 2.

2.1. Solução Trivial

Considere uma árvore T e dois nós u e v ∈ T . Uma solução simples para o problema
LCA é dividida em duas etapas: (i) armazena em uma estrutura E todos os nós que estão
entre o nó u e a raiz e; (ii) a partir do nó v, também percorre até a raiz, porém, a cada
nó vi visitado, é verificado se vi ∈ E, se pertencer, LCA(u, v) = vi. A solução trivial
mostrada a seguir possui a complexidade O(N).

Algoritmo 1: LCA-TRIVIAL

Entrada: T, pai[], visitado[], u, v
Saı́da: Ancestral comum mais baixo de u e v

1 inı́cio
2 visitado[i]← falso, para todo i ∈ T
3 enquanto u != raiz faça
4 visitado[u]← verdadeiro
5 u← pai[u]

6 enquanto v != raiz faça
7 se visitado[v] == verdadeiro então
8 retorna v
9 v ← pai[v]



2.2. Solução Utilizando Tabela Esparsa
Neste método é necessário fazer um pré-processamento para que as consultas do ancestral
comum mais baixo de dois nós seja mais eficiente. Este pré-processamento consiste em
calcular todos os ancestrais válidos de cada nó, assim, é necessário uma tabela esparsa
para armazenar essas informações.

Algoritmo 2: PRÉ-PROCESSAMENTO

Entrada: P [][], parent[]
1 inı́cio
2 para i← 1 até N faça
3 para j = 0 até (1 << j) < N faça
4 P [i][j]← −1
5 para i← 1 até N faça
6 P [i][0]← parent[i]
7 para j = 1 até (1 << j) < N faça
8 para i← 1 até N faça
9 se P [i][j − 1] != −1 então

10 P [i][j]← P [P [i][j − 1]][j − 1]

Complexidade: O(N logN)

Após o pré-processamento, é necessário a função de própria do algoritmo. Iremos
assumir que dados dois nós u e v, o nı́vel deles são o mesmo, ou seja, nivel[u] é igual
ao nivel[v]. Assim, o LCA de u e v estariam sempre a mesma distância, digamos k
acima deles. Podemos usar a propriedade de que cada número pode ser expresso pela
soma de potências distintas de 2. Portanto, a tabela P é usada para manter a diferença de
potências de dois nós, a fim de encontrar o LCA. A complexidade do pré-processamento
é O(N logN) e a do LCA(u, v) é O(logN).

3. Range Minimum Query
O problema Range Minimum Query pode ser apresentado da seguinte maneira: dado um
vetor não ordenado estático A e dois ı́ndices i ≤ j, qual o menor valor pertencente ao
intervalo A[i], A[i + 1], ..., A[j − 1], A[j]?. Uma solução simples para esse problema é
para cada consulta RMQ(i, j), pesquisar por todo intervalo e devolver o menor valor
encontrado, assim, a consulta teria complexidade O(N).

Uma implementação eficiente para esse problema utiliza uma estrutura de dados
chamada Árvore de Segmentos (no inglês Segment Tree), que é uma estrutura de dados de
árvore que armazena informações sobre intervalos tornando a consulta por intervalos mais
eficiente. A árvore de segmentos pode ser construı́da em O(n) e cada consulta RMQ(i, j)
pode ser respondida em O(logN).

4. Redução de LCA para RMQ
Para reduzir o problema LCA para RMQ é preciso executar o algoritmo de Euler tour
[Tarjan and Vishkin 1984] na árvore para a obtenção de uma nova representação da
mesma. Dada uma árvore T , o algoritmo de Euler tour enumera os nós em ordem cres-
cente de acordo com o nı́vel e devolve uma sequência de números, obtidos depois da
execução da busca em profundidade que mostra cada vértice visitado.



Figura 2. Exemplo de Árvore depois de Enumerada por Nı́vel.

A sequência obtida após a execução do algoritmo de Euler tour na árvore da Fi-
gura 2 é: [1, 2, 4, 2, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5, 2, 1, 3, 6, 11, 6, 3, 7, 3, 1].

Considere F [no] como o ı́ndice da primeira ocorrência do nó no vetor E obtido
após a execução do algoritmo de Euler tour. Seguindo de E[F [u]] até E[F [v]], são encon-
trados todos os nós que estão no caminho de u até v. Assim, o RMQ(F [u], F [v]) retorna
o ı́ndice de um elemento no vetor de Euler tour, de modo que esteja entre F [u] e F [v] e
seja o mais baixo possı́vel.

Algoritmo 3: REDUÇÃO-LCA-RMQ
Entrada: E[], F [], u, v
Saı́da: Ancestral comum mais baixo de u e v

1 inı́cio
2 retorna E[RMQ(F [u], F [v])]

Tabela 1. Comparação das Complexidades do RMQ
Solução Pré-processamento Consulta
Tabela Esparsa O(N log N) O(1)
Segment Tree O(N) O(log N)

5. Conclusão

Este artigo apresentou um estudo sobre redução do problema Lowest Common Ancestor
para o problema Range Minimum Query, desde o estudo da arte de cada algoritmo, os
fundamentos, as definições de cada problema, até o algoritmo de redução. Portanto, po-
demos ver que a complexidade que interfere no algoritmo de redução é a complexidade
do algoritmo de descobrir o menor valor em um dado intervalo.
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Abstract. In this paper, a linear recurrence modeling technique with matrices
and rapid matrix exponentiation is presented, as well as an efficient and n-th
term of a linear recurrence. It will also contain an efficient way to get the result
of the graph problem ”How many paths of size k exists from a vertex to a vertex
v”.

Resumo. Neste artigo, é apresentado a técnica de modelagem de recorrência
linear com matrizes e exponenciação matricial rápida, conseguindo assim obter
de forma eficiente o n-ésimo termo de uma recorrência linear. Também conterá
uma forma eficiente de como obter o resultado do problema de grafos ”Quantos
caminhos de tamanho k existe de um vértice u para um vértice v”.

1. Introdução
As matrizes são estruturas matemáticas com várias aplicações na computação, entre elas
temos: Modelagem de grafos e relações, modelagem de sistema de equações lineares, ma-
trizes de rotação em computação gráfica, modelagem de recorrência lineares e de proble-
mas de programação dinâmica. Neste artigo, apresentaremos um problemas envolvendo
recorrência linear e um problema envolvendo grafos que podem ser resolvidos usando
exponenciação matricial, que são eles, respectivamente:

1. Encontrar o n-ésimo termo de uma recorrência linear com complexidade de
O(log n), onde k é a ordem da relação de recorrência.

2. Contar o números de caminhos de tamanho L existentes de um vértice u para um
vértice v em grafo G com a complexidade O(log L).

Os dois problemas acima podem ser resolvidos em dois passos:

1. Encontrar a matriz de transformação T da relação de recorrência linear do pro-
blema.

2. Calcular T n
k×k com a complexidadeO(log n) para obter n-ésimo termo da relação

de recorrência.

2. Relação de Recorrência Linear
Uma relação de recorrência é uma função que permite calcular n-ésimo termo a partir dos
termos anteriores e casos mais simples chamados de caso base. Por exemplo:

g(n) =

{
n2g(n− 1) se n ≥ 1

1 se n = 1
(1)



Uma relação de recorrência linear é uma equação que define o n-ésimo termo de uma
sequência em termos dos k termos anteriores da sequência. A relação de recorrência
linear é da seguinte forma:

g(n) = c1g(n− 1) + c2g(n− 2) + . . .+ ckg(n− k) (2)

Por exemplo, a sequência de Fibonacci é um exemplo de relação de recorrência linear.

g(n) =

{
g(n− 1) + g(n− 2) se n ≥ 3

1 se n = 1 ∨ n = 2
(3)

O processo de modelagem de uma relação de recorrência como uma matriz de
transformação[Fuadi 2011] pode ser realizado em quatro passos:

1. Determinar o número de termos que n-ésimo termo depende.
2. Determinar o vetor f1.
3. Determina a matriz de transformação T .
4. Encontrar o vetor fn.

2.1. Determinar o número de termos que n-ésimo termo depende

O número de termos que n-ésimo termo depende é o menor inteiro k tal que g(n) dependa
de g(n − c), para todo c ≤ k. Para a seguinte relação de recorrência linear, temos que
k = 4:

g(n) = 2g(n− 2) + g(n− 4)

2.2. Determinar o vetor f1, os casos base

Após determinar o valor de k, precisamos encontrar os casos bases para a relação de
recorrência. Para o exemplo do Problema Fibonacci, o vetor f1 fica:[

g(1)
g(2)

]
No caso geral, o vetor f1 tem a dimensão k × 1 . Ficando da seguinte forma:

g(1)
g(2)

...
g(k)


2.3. Determinar a matriz de transformação

A obtenção da matriz de transformação é o passo mais importante para se obter sucesso
nesse método. Ela pode ser obtida resolvendo a seguinte equação:

Tfn = fn+1 (4)



Suponha que g(n) =
∑k

j=1 cjg(n− j) . A partir disso podemos definir a matriz T
da seguinte forma:

T =


0 1 0 0 · · · 0
0 0 1 0 · · · 0
0 0 0 1 · · · 0
...

...
...

... . . . ...
ck ck−1 ck−2 ck−3 · · · c1


A matriz de transformação para o Problema de Fibonacci é:

T =

[
0 1
1 1

]
2.4. Encontrando fn

O cálculo do vetor fn pode ser obtido através da seguinte equação:

fn = T n−1f1 (5)

Note que este método pode ser usado para modelar relações de recorrências mais comple-
xas como g(n) = g(n− 1) + g(n− 2) + n2:

1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 2 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 1




g(n− 1)
g(n− 2)

n2

n
1

 =


g(n)

g(n− 1)
(n+ 1)2

n+ 1
1


3. Exponenciação de matrizes
O algoritmo mais simples de exponenciação matricial tem complexidade O(n), onde
n é o expoente da matriz. Podemos adaptar o algoritmo de divisão e conquista de
exponenciação rápida para o cálculo da exponenciação matricial com complexidade
O(log n). Considere que In denota a matriz identidade n× n.

Algoritmo 1: EXPMAT

Entrada: T, k
Saı́da: M

1 inı́cio
2 M ← In
3 repita
4 se k%2 == 1 então
5 M ←M × T
6 fim
7 T ← T × T
8 k ← k/2

9 até k == 0;
10 fim
11 retorna resposta



Esse algoritmo se aproveita da seguinte propriedade de exponenciação:

Mn =


In se n = 0
(Mn/2)2 se n é par
(M bn/2c)2M se n é ı́mpar

(6)

Assim, fazendo apenas log n multiplicações matriciais. Considerando constante, a com-
plexidade de realizar a multiplicação matricial, a complexidade final da exponenciação
matricial é O(log n).

4. Problema Ônibus
O problema consiste em contar de quantas maneiras diferentes podemos formar uma fila
de tamanho n de uma empresa que possui ônibus e micro-ônibus. Cada ônibus e micro-
ônibus tem tamanho 1 e 2, respectivamente. Cada ônibus e cada micro-onibus possui k e l
cores disponı́veis, respectivamente. A pergunta final do problema é: Dado dois inteiros k
e l, onde k é o número de cores disponı́veis para os micro-ônibus e l o número disponı́veis
para os ônibus, você deve responder de quantas maneiras diferentes é possı́vel posicionar
ônibus e micro-ônibus no estacionamento em uma fila de tamanho n. 1

A função de recorrência presente neste problema g(n) = kg(n− 1) + lg(n− 2).
Aplicando as técnicas vistas neste artigo, obtemos a seguinte seguinte matriz T:

T =

[
0 1
l k

]
E o seu vetor f1 é: [

k
(k2 + l)

]
Agora, basta aplicar o algoritmo de exponenciação rápida, para achar o vetor fn,

obtendo a resolução desse problema na primeira linha deste vetor.

Para um n, k e l = 5, a matriz T 4 é:

T 4 =

[
150 175
875 1025

]
O seu vetor f1 é: [

5
30

]
Com isso, temos que:

T 4f1 =

[
6000
35125

]
Onde g(5) é exatamente 6000.

Como a matriz tem um tamanho constante, temos que sua multiplicação é dada
como O(1), então a complexidade final ficará somente a complexidade da exponenciação,
logo sua complexidade é O(logn). Uma outra forma de resolver esse problema, seria
usando programação dinâmica, porém sua complexidade seria O(n).

1Para mais informações sobre o problema, acesse https://www.urionlinejudge.com.br/
judge/pt/problems/view/1474



5. Problema Teletransporte
Um outro problema que pode ser respondido usando exponenciação matricial é um pro-
blema de grafos que tem como pergunta ”Quantos caminhos de tamanho K existem do
vértice u ao vértice v?”.2 Observe que o número de caminhos caminhos de tamanho 1
entre o vértice u e o vertice v será igual a 1 se o vértice u e v são adjacentes e 0, caso
contrário. Logo, a matriz de transição será:

M =


m11 m12 . . . m1n

m21 m22 . . . m2n
...

...
...

...
mn1 mn2 . . . mnn


onde

mi,j =

{
1 se i e j são adjacentes
0 caso contrário

(7)

Para calcular a quantidade de caminhos de tamanho 2 do vértice u até o vértice v,
basta multiplicar a matriz M por ela mesma. Temos a seguinte relação:

M [u][v] =
∑
w∈V

M [u][w] +M [k][w]

Essa recorrência nos diz que para obter os números de caminhos de tamanho k+1,
basta sabermos a matriz que contem quantos caminhos de tamanho k e multiplicarmos
com ela mesma. Considerando a matriz que contem quantos caminhos de tamanho 1
como caso base, basta usar o algoritmo de exponenciação matricial mostrado neste artigo
e consultar o valor M [u][v].

6. Conclusão
Geralmente, para se resolver uma função de recorrência linear é usado técnicas como
memorização e programação dinâmica e essas técnicas normalmente tem uma complexi-
dade maior ou igual a O(n). Neste artigo, vimos como modelar função de recorrência li-
near com matrizes e vimos também que se a matriz possui tamanho constante, a resolução
do problema se torna O(logn), ficando assim melhor que todas essas as outras técnicas.
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Abstract. In Cryptography, some applications are based on the use of random
numbers. Given the difficulty to produce true random numbers, it is common the
usage of pseudorandom number generators. In this context, this paper presents
a preliminary version of a random number sequence verification system. Such
verification is performed based on statistical tests defined by the NIST SP 800-
22 specification. The presented version of the proposed system includes 5 of
the 15 specifyed tests and was evaluated considering a set of 5 random number
generators.

Resumo. Na área de Criptografia, algumas aplicações baseiam-se na
utilização de números aleatórios. Dada a dificuldade em produzir números ver-
dadeiramente aleatórios, é comum a utilização de geradores de números pseudo
aleatórios. Neste contexto, este artigo apresenta uma versão preliminar de um
sistema de verificação de sequências de números aleatórios. Esta verificação é
feita com base em testes estatı́sticos definidos na especificação NIST SP 800-22.
A versão apresentada inclui 5 dos 15 testes especificados, tendo sido avaliada
considerando um conjunto de 5 geradores de números aleatórios.

1. Introdução
A Criptografia abrange desde a concepção até a implementação de sistemas de
computação relacionados a aspectos de segurança, com foco em modificar mensagens de
forma que fiquem ilegı́veis a quem não tiver acesso à chave utilizada. Esta chave é man-
tida em segredo, sendo compartilhada apenas às partes envolvidas que devem ter acesso à
mensagem. Em alguns casos, como nas cifras de fluxo, a chave trata-se de uma sequência
de dı́gitos aleatórios, gerada por um Pseudo Ramdom Number Generator (PRNG)1.

Um dos problemas com os PRNGs é ter certeza que o gerador está gerando da-
dos de forma aleatória. Caso contrário, os dados podem ser previsı́veis, tornando-os
impróprios para aplicações de criptografia. Para este propósito, é necessário realizar testes
que possam validar a aleatoriedade dos bits gerados. Para este fim, o National Institute of
Standards and Technology (NIST) propõe uma bateria de testes estatisticos que determi-
nam se uma sequência de bits é ou não aleatória. Assim, é possı́vel sabermos se o gerador
é ou não apropriado para uma aplicação criptográfica em particular.

Neste sentido, este artigo apresenta um protótipo de sistema de testes de
verificação de sequências de números aleatórios para PRNGs, seguindo a especificação
NIST SP 800-22. A versão atual conta com 5 testes já implementados.

1Gerador de Números Pseudo Aleatórios



2. Geração de números aleatórios
Os números aleatórios desempenham um papel importante no área de segurança para di-
versas aplicações como, por exemplo: esquemas de autentificação recı́procos, geração de
chaves de sessão, seja por um centro de distribuição de chaves ou por um dos membros,
geração de chaves para cifras simétricas ou assimétricas, etc. Em termos gerais, exis-
tem dois grupos de geradores números aleatórios. O primeiro trata-se dos Geradores de
Números Verdadeiramente Aleatórios (TRNG2), e o segundo dos Geradores de Números
Pseudoaleatórios, os PRNGs3 [Stallings 2008].

Os TRNGs usam uma fonte de entropia não determinı́stica, como, por exemplo,
ruı́dos de um circuito elétrico, juntamente com um processo de destilação da entropia,
para produzir aleatoriedade. As saı́das desses geradores podem ser usadas diretamente
como o número aleatório gerado, ou pode servir como entrada para algum PRNG. No pri-
meiro caso, a saı́da precisa satisfazer critérios rigorosos de aleatoriedade [Schneier 1995].

Conceitualmente, um PRNG é uma função que recebe como entrada um valor,
chamado semente, representado como uma sequência de bits de comprimento k, e gera
como saı́da uma sequencia de tamanho n, tal que n ≥ k . Em contextos em que
a imprevisibilidade é necessária, a própria semente deve ser aleatória e imprevisı́vel.
Assim, por padrão, um PRNG deve obter suas sementes a partir das saı́das de um
TRNG [Bassham et al. 2010]. Se uma “pseudo” sequência está bem construı́da, cada va-
lor binário é produzido a partir do valor anterior através das transformações que parecem
introduzir uma aleatoriedade adicional, algumas vezes fazendo parecer que os PRNGs
geram valores mais aleatórios que um TRNG [Bassham et al. 2010].

3. Padrão NIST SP 800-22
Para aplicações criptográficas ambos os tipos de geradores produzem sequências de 0’s
e 1’s que podem ser divididas em sub-fluxos ou em blocos de números aleatórios. As-
sim, o National Institute of Standards and Tecnology (NIST) em, sua publicação SP 800-
22 [Bassham et al. 2010], recomenda uma bateria de testes estatı́sticos que determinam
se a sequencia é apropriada ou não para uma aplicação criptográfica, ou seja, se ela se
comporta realmente de maneira aleatória. São recomendados um total de 15 testes. No
entanto, a aprovação nesses testes não garante que seu gerador é totalmente aleatório,
como, também, a aplicação dos testes não substitui a criptoanálise, que é o conjunto de
técnicas e métodos para decifragem de caracteres de sistemas desconhecidos. Os testes
propostos pelo NIST SP 800-22 são descritos, resumidadamente, a seguir:

Teste de frequência monobit→ O objetivo deste teste é determinar se o número de 1’s
e 0’s em uma sequência têm aproximadamente o mesmo que seria esperado para
uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de frequência de blocos→ O propósito deste teste é determinar se a frequência
de m-bit blocos em uma sequência aparece tão frequentemente quanto seria de se
esperar para uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de corrida→ O objetivo deste teste é determinar se o número de corridas de 1’s e
0’s de vários comprimentos é o esperado para uma sequência aleatória. Este teste

2True Random Number Generator
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determina se a oscilação entre substrings é muito rápida ou muito lenta;
Teste para a mais longa corrida de 1’s em um bloco→ O objetivo desse teste é deter-

minar se a distribuição de longas corridas de 1’s coincide com as probabilidades
teóricas;

Teste da transformada discreta de Fourier (espectral) → O objetivo desse teste é
determinar se a frequência espectral da sequência binária coincide com o que seria
esperado para uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de não sobreposição padrão→ O objetivo desse teste é determinar se o número
de ocorrência de um modelo não periódico especı́fico coincide com o número
esperado para uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de sobreposição padrão → O propósito desse teste é determinar se o número
de ocorrências para todo modelo 1’s coincide com o que se espera para uma
sequência verdadeiramente aleatória;

Teste estatı́stico universal de Maurer → O objetivo desse teste é determinar se uma
sequência binária não comprime além do que é esperado de uma seqência verda-
deiramente aleatória;

Teste de complexidade linear→ O objetivo desse teste é determinar se a sequência é
ou não complexa para ser considerada verdadeiramente aleatória;

Teste serial → O objetivo desse teste é determinar se o número de ocorrências de
padrões sobrepostos de tamanho 2m bits é aproximadamente o mesmo que se-
ria esperado para uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de entropia aproximada → O objetivo desse teste é comparar a frequência de
sobreposição de blocos de comprimento 2 blocos consecutivos/adjacentes (m e
m+1) contra o resultado esperado para uma sequência normalmente distribuı́das.
Em resumo, ele determina se uma sequência aparece mais regular do que se espera
de uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste das somas cumulativas (cumsum) → O objetivo desse teste é determinar se o
máximo de somas acumuladas em uma sequência é muito grande ou muito pe-
quena, ou seja, é um indicativo de muitos 1’s e 0’s na primeiras/últimas etapas;

Teste de excursões aleatórias→ Tem o objetivo de verificar o número de cı́clos em uma
sequência e determinar se o número de visitas a um determinado estado, [−4,−1]
e [1, 4], excede o esperado para uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste variante de excursões aleatórias → O propósito deste teste é determinar se o
número total de visitas aos estados entre [−9,−1] e [1, 9] excede o esperado para
uma sequência verdadeiramente aleatória;

Teste de frequência monobit→ O objetivo deste teste é determinar se o número de 1’s
e 0’s em uma sequência têm aproximadamente o mesmo que seria esperado para
uma sequência verdadeiramente aleatória;

4. Desenvolvimento do sistema
O trabalho trata do desenvolvimento de um protótipo de sistema com 5 dos 15 testes
apresentados na Seção 3. Ele foi desenvolvido na linguagem de programação Python
com a utilização da biblioteca ciêntificas Scipy, Simpy e Numpy. O aplicativo recebe um
arquivo de dados criado por um TRNG/PRNG, realiza os testes e imprime os resultados.



Foi escolhido a linguagem Python por ser uma linguagem interpretada, que é uma
linguagem de programação em que o código fonte nessa linguagem é executado por um
programa de computador chamado interpretador, que em seguida é executado pelo sistema
operacional ou processador [Scott 2006]. Ou seja, não é necessario recompilar o código
para ser executada em plataformas diferentes, sendo assim mais flexı́vel para utilização
em diferentes sistemas operacionais.

5. Experimentos e resultados
O protótipo foi desenvolvido com 5 testes da bateria de teste, que são eles: Teste de
frequência (monobit), Teste de frequência dentro de blocos, Teste de corrida, Teste para
a mais longa corrida de 1’s em um bloco e o teste da transformada discreta de Fourier
(espectral). A partir destes testes implementados, foi realizado um experimento com 4 ar-
quivos de dados gerados por RNG’s/PRNG’s, cujos nomes e origem são descritos abaixo:

data.e → Arquivo gerado por um PRNG, que utiliza como semente as casas decimais
da constante euler. Arquivo fornecido pelo NIST SP 800-22.

data.pi→ Arquivo gerado por um PRNG, que utiliza como semente as casas decimais
da constante π . Arquivo fornecido pelo NIST SP 800-22.

data.sqrt2→ Arquivo gerado por um PRNG, que utiliza a sequência númerica gerada
pela expressão

√
2 como semente. Arquivo fornecido pelo NIST SP 800-22.

data.random → Arquivo gerado pelo RNG da função random do Python. Arquivo
criado junto com o protótipo.

Os experimentos apresentam a saı́da de um P-value, que é o valor final gerado por
cada teste. O criterio de aprovação nos 5 testes implementados é que o P-value gerado
seja maior ou igual a 0, 01, conforme a padronização do NIST SP 800-22. Nas tableas
de 1 a 4, é apresentado os resultados dos testes. Na primeira coluna é apresentado o
nome do teste utilizado, na segunda e na terceira é apresentado o P-value gerado pelo
teste e a situação de aprovação do teste, respectivamente. Como pode ser observado nas
tabelas, todos os arquivos submetido passaram nos 5 testes propostos, mostrando que, os
geradores estão gerando sequências aleatórias, conforme as normas do NIST SP 800-22.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma versão inicial de uma ferramenta cujo intuito é servir de
auxı́lio no projeto de geradores de números aleatórios, servindo de passo inicial para
análise de eficácia da aleatoriedade. De acordo com os resultados apresentados, temos
que o protótipo está de acordo com o que foi proposto nesse trabalho. Para uma melhor
análise dos testes, é proposto, como trabalho futuro, a implementação dos outros 10 testes
da bateria de testes do NIST SP 800-22 como também o desenvolvimento do sistema em
um webservice, para maior facilidade de acesso para os usuários. Tambem é proposto uma
melhor apresentação dos resultados, como também a geração de gráficos de frequência
criado pelo gerador testado e uma comparação dos resultados com os resultados de outros
geradores.



Tabela 1. Resultados dos testes realizados no arquivo data.e.
Teste P-value Situação
Teste de frequência monobit 0.0455002638964 Aprovado
Teste de frequência de blocos 0.199148273471 Aprovado
Teste de corrida 0.47495853989 Aprovado
Teste para a mais longa corrida de 1’s em um bloco 0.599822715904 Aprovado
Teste da transformada discreta de Fourier (espectral) 0.036946905046 Aprovado

Tabela 2. Resultados dos testes realizados no arquivo data.pi.
Teste P-value Situação
Teste de frequência monobit 0.841480581122 Aprovado
Teste de frequência de blocos 0.557825400371 Aprovado
Teste de corrida 0.485089868859 Aprovado
Teste para a mais longa corrida de 1’s em um bloco 0.81791764501 Aprovado
Teste da transformada discreta de Fourier (espectral) 0.020218586146 Aprovado

Tabela 3. Resultados dos testes realizados no arquivo data.sqrt2.
Teste P-value Situação
Teste de frequência monobit 0.0455002638964 Aprovado
Teste de frequência de blocos 0.0289061180327 Aprovado
Teste de corrida 0.414216178243 Aprovado
Teste para a mais longa corrida de 1’s em um bloco 0.553905136351 Aprovado
Teste da transformada discreta de Fourier (espectral) 0.0277746447608 Aprovado

Tabela 4. Resultados dos testes realizados no arquivo data.random.
Teste P-value Situação
Teste de frequência monobit 0.423710797167 Aprovado
Teste de frequência de blocos 0.354570106759 Aprovado
Teste de corrida 0.52605983453 Aprovado
Teste para a mais longa corrida de 1’s em um bloco 0.605371971522 Aprovado
Teste da transformada discreta de Fourier (espectral) 0.0135641630405 Aprovado
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Abstract. This document presents the study and workshops that collaborate with the Locomo 
project and aims to present the projective stages in which studies were an aid tool. 

  

Resumo: Este documento apresenta o estudo e oficinas que colaboram com o projeto             
Locomo e tem como objetivo apresentar as etapas projetuais em que os estudos foram              
uma ferramenta de auxílio 

  
   

Este documento é constituído por uma síntese da proposta inicial do projeto e              
o modo que foram feitas as aplicações desse estudos no aplicativo, desde a etapa inicial               
até a concretização das oficinas. 

O projeto Locomo teve como foco principal produzir um aplicativo de           
mapeamento, para isso foram feitos testes, estudos internos, externos e entrevistas para            
compreendermos a linha existente entre a tecnologia e o espaço. 

O artigo relata a metodologia que foi utilizada nos testes e os estudos de como               
seriam realizadas as oficinas nas escolas, como ocorreu o procedimento e a experiência             
oficinas. 

A proposta inicial foi construir uma ferramenta com georreferenciamento e          
serviços baseados em localização que estão ligados à tecnologias digitais e à            
espacialidade e que continuou até a sua concretização. 

Quando o assunto são mídias locativas é importante haver um estudo sobre o             
dinamismo presente entre os meios tecnológicos que atuam no espaço urbano e o             
conhecimento sociocultural presente. 

O estudo sobre transdução espacial foi uma ferramenta introdutória para que           
fosse possível haver uma compreensão sobre as transformações espaciais que ocorreriam           
e através do software 

Rob Kitch e Martin Dodge afirma que o código/espaço é uma formação única, é              
profundamente moldado pelo software que é catalisador para mudar o espaço e a             



transdução é um tipo de operação, em que um domínio particular em que ocorre              
modulação e formação ou individualização ou seja a transdução envolve um domínio            
particular sofre um certo tipo de modulação ontogênica. (KICH/DODGE, 2011) 

  

A compreensão do espaço foi feita por meio das pessoas que mapearam usando com o               
aplicativo, ao fazerem o mapeamento houve um resgate de memórias significativas e realizada             
uma avaliação da forma que a espacialidade atua no cotidiano. 

As formas de buscar informações para o projeto foram feitas através de outros             
suportes em que eram feitas entrevistas com alguns autores dos textos via skype, o roteiro               
tinham perguntas relacionadas aos artigos. 

Após a entrevista foram marcados os primeiros testes externos em que os            
participantes do projeto foram as ruas em busca de coletar os primeiros dados e as primeiras                
marcações na cidade, que foram a importantes para as oficinas nas escolas. 

A oficina que ocorreu no dia 25/07/2017, na Escola Estadual Virgílio Távora, contou             
com a participação de seis alunos, duas meninas e quatro meninos com diferentes faixas              
etárias de Ensino Médio. Após a apresentação dos participantes, foi dada uma introdução             
sobre como as ferramentas de mapeamentos são utilizadas, a forma que elas atuam e auxiliam               
em diferentes pontos do mundo. 

A explicação foi dada através de exemplos como o aplicativo Google Maps, alguns             
alunos desconheciam a ferramenta e ficaram um pouco perdidos o que gerou curiosidade, no              
decorrer da conversa através de imagens de aplicativos similares, foi possível notar a             
familiaridade com algumas ferramentas do gênero quando um dos alunos colocou Pokémon            
GO como exemplo o que tornou um ponto de entrada importante para a inicialização dos               
testes. 

Com a compreensão dos alunos sobre a ferramenta que iriam utilizar, a largada para              
os testes foi iniciada e os alunos foram divididos em dois grupos cada um com três alunos,                 
houve uma breve discussão sobre os temas que iriam ser abordados no mapa, cada grupo ficou                
com o auxílio de um bolsista e as marcações eram livres. 

O ato de mapear, fez um resgate de memórias significativas para aqueles alunos, eles              
se divertiam ao lembrar momentos marcantes, é curioso a forma que a espacialidade atua no               
cotidiano, através de uma localização são despertadas memórias que mexem com os            
sentimentos e resgatam histórias. 

Quando se encerraram as marcações foi feito uma apresentação dos mapas das duas             
equipes e os alunos comentavam um pouco sobre os temas e seus mapas, o papel do aplicativo                 
desenvolvido foi induzir os participantes há analisarem o espaço ao qual foram inseridos,             
através das marcações o espaço passou a ser observado e analisado com mais de              
profundidade.  

Ao final das análises e autoavaliações dos participantes foi encerrada a oficina que foi              
muito produtiva para pesquisadores e alunos, que ficaram super empolgados com a execução             
da atividade e até perguntaram quando seria realizada uma próxima oficina o que mostra o               
interesse despertado, a intenção dos estudos foi produzir uma oficina em que fosse possível              
testar o aplicativo e observar a compreensão dos alunos sobre o espaço e as ferramentas de                
locomoção, disponibilizar uma experiência com esta ferramenta e expandir a visão dos            
pesquisadores como o aplicativo é interpretado e as formas que poderiam ser utilizado por um               
grande número de pessoas. 
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Abstract. In the present work is presented a study about a classification pro-
blem using the Python programming language and its tools. It seeks to produce
a content that is totally accessible to people so that they can learn machine le-
arning in a simple and practical way, helping them to make decisions based on
problem solving. That said, this article presents a machine learning problem in
a simple and introductory way showing some supervised learning techniques.

Resumo. No presente trabalho é apresentado um estudo sobre um problema de
classificação utilizando a linguagem de programação Python e suas ferramen-
tas. Busca-se produzir um conteúdo didático totalmente acessı́vel às pessoas
para que elas possam aprender aprendizagem de máquina de forma simples
e prática podendo auxiliar em tomadas de decisões a partir de resolução de
problemas. Dito isto, este artigo apresenta um problema de aprendizado de
máquina de forma simples e introdutória mostrando algumas técnicas de apren-
dizagem supervisionada.

1. Introdução
Atualmente, com o volume e variedade de dados disponı́veis, o processamento compu-
tacional que está mais barato e mais poderoso, e o armazenamento de dados de forma
acessı́vel, fez com que o interesse por aprendizagem de máquina aumentasse significati-
vamente em poucos anos. Tudo isso significa que é possı́vel produzir de forma rápida e
automática modelos que permitam analisar maiores volumes de dados e também dados
mais complexos, além de fornecer resultados mais rápidos e mais precisos, mesmo em
uma escala muito grande.

Dessa maneira, busca-se tornar o conhecimento em ciência de dados acessı́vel às
pessoas através de resolução problemas didáticos e que podem ser aplicáveis no cotidiano
seja no contexto pessoal ou profissional.

O projeto de extensão Ciência de Dados para Aumento de Produtividade e
Diminuição de Custos é um projeto focado em difundir a ciência de dados para pessoas
através de materiais didáticos acessı́veis por meio de plataformas online com vı́deoaulas e
disponibilização de materiais para que as pessoas possam ter a possibilidade de aprender
a matéria e aplicar em diversos contextos.

Aborda-se um problema de avaliação de carros com um conjunto de dados obti-
dos no site [UCI Machine Learning Repository ] com alguns atributos que poderão aju-
dar no processo de classificar se dado um carro com um conjunto de caracterı́sticas, ele é
good(bom), v-good(muito bom), acc(aceitável) ou unnac(inaceitável).



Nas Seções seguintes, serão mostrados mais detalhes sobre o problema proposto.
Na Seção 2, são mostradas algumas ferramentas que são bastante utilizadas em ciência
de dados. Na Seção 3, é mostrado o estudo de caso do problema de carros com mais
detalhes sobre o conjunto de atributos e fases do processo de preparação de dados para a
construção dos classificadores. Por fim, nas Seções 4 e 5 são apresentados os resultados
obtidos e conclusões, respectivamente.

2. Fundamentação Teórica

Nesta Seção, são apresentados algumas ferramentas e classificadores bastante usados em
Python e que serão apresentados neste trabalho.

Em manipulação de dados a biblioteca Numpy adiciona suporte ao Python para
grandes matrizes e matrizes multidimensionais, juntamente com uma grande biblioteca
de funções matemáticas de alto nı́vel para operar nessas matrizes.

O SciPy é uma coleção de algorı́tmos matemáticos e funções de conveniência
construı́das na extensão Numpy do Python. Ele adiciona poder significativo à sessão inte-
rativa do Python, fornecendo ao usuário comandos e classes de alto nı́vel para manipular
e visualizar dados.

O Pandas é uma biblioteca de software escrita para manipulação e análise de da-
dos em Python. Oferece estruturas de dados e operações para manipulação de tabelas
numéricas e séries temporais.

O Scikit-learn é um módulo Python para aprendizagem de máquinas construı́do
em cima do SciPy e distribuı́do sob a licença BSD de 3 cláusulas. Nele estão presen-
tes diversas técnicas de aprendizagem de máquina supervisionada e não-supervisionada.
Vale ressaltar, que o foco deste artigo reside apenas em técnicas de aprendizado supervi-
sionado.

Dentro do aprendizado, vários paradigmas de aprendizagem podem ser distingui-
dos, dependendo de quais informações estão disponı́veis. Se os alvos são conhecidos
exatamente, temos o caso de aprendizagem supervisionada [Hertz et al. 1991].

O Matplotlib é uma biblioteca de plotting 2D em python que produz números de
qualidade de publicação em uma variedade de formatos impressos e plataformas interati-
vas.

Dentre os vários classificadores, o K-Nearest Neighbors (KNN) é indiscutivel-
mente um dos mais intuitivos de todos os algoritmos de aprendizagem de máquinas. De
fato, a forma mais simples de vizinhos mais próximos é o tipo de algoritmo que a maioria
das pessoas inventaria espontaneamente se for solicitado a fazer recomendações usando
dados de similaridade: eles recomendariam a música mais próxima das músicas que um
usuário já gosta, mas ainda não lista em suas músicas. Essa intuição é essencialmente um
algoritmo vizinho mais próximo. O algoritmo completo do vizinho mais próximo equi-
vale a uma generalização dessa intuição onde você usa mais de um ponto de dados antes
de fazer uma recomendação [Conway and White 2012].

As Árvores de Decisão estão entre os mais populares algoritmos de inferência e
tem sido aplicado em várias áreas como, por exemplo, diagnóstico médico e deles pode-
se extrair regras do tipo “se-então” que são facilmente compreendidas. A capacidade



de discriminação de uma árvore vem da divisão do espaço definido pelos atributos em
sub-espaços e a cada sub-espaço é associada uma classe [Steiner et al. 2004].

O Support Vector Machine (SVM) é um classificador que pode ser descrito da
seguinte forma: dadas duas classes e um conjunto de pontos que pertencem a essas clas-
ses, uma SVM determina o hiperplano que separa os pontos de forma a colocar o maior
número de pontos da mesma classe do mesmo lado, enquanto maximiza a distância de
cada classe a esse hiperplano. A distância de uma classe a um hiperplano é a menor
distância entre ele e os pontos dessa classe e é chamada de margem de separação. O
hiperplano gerado pela SVM é determinado por um subconjunto dos pontos das duas
classes, chamado vetores suporte [Maxwell puc-rio ].

Dessa maneira, com as ferramentas citadas acima, há todo o material necessário
para resolver o problema de classificação de carros.

3. Estudo de caso
Esta Seção mostra as fases do processo de classificação e comparação com os métodos
usados na predição. O nosso conjunto de dados é composto pelos atributos listados na
Tabela 1.

A aceitabilidade de um carro é medida de acordo com as caracterı́sticas mostradas
na Tabela 1. As caracterı́sticas são definidas a partir de dois grandes fatores: o preço, e
caracterı́sticas técnicas. No que diz respeito ao preço, temos a caracterı́stica Buying que
se refere ao preço de compra do caro e Maint ao preço de manutenção. Nas caracterı́sticas
técnicas, temos Doors que indica o número de portas que o carro possui, Persons capa-
cidade em termos de pessoas para transportar, Lug boot tamanho do bagageiro e Safety
segurança estimada do carro. A caracterı́stica Class se refere a classificação do carro que
será necessária para a construção dos classificadores. Nas Subseções seguintes apresenta-
se as fases de construção do modelo de forma bem simples uma vez que o conjunto de
dados possui um bom comportamento e a biblioteca Scikit-learn oferece formas de cons-
truir de forma fácil e rápida.

Caracterı́stica
Buying V-high High Med Low
Maint V-high High Med Low
Doors 2 3 4 5-more

Persons 2 4 More -
Lug boot Small Med Big -

Safety Low Med High -
Class Unacc Acc Good V-good

Tabela 1. Descrição do conjunto de dados

3.1. Tratamento dos dados

Tratar os dados é a fase mais importante da construção do modelo, pois a qualidade das
respostas dadas está diretamente ligada a forma como os dados são tratados. Em outras
palavras, a qualidade da saı́da está diretamente ligada com a qualidade da entrada.
No caso do conjunto de dados para carros, percebe-se a inexistência de valores faltantes,



ou algum valor fora do padrão. A única modificação que foi feita no conjunto de dados
foi a de transformar os valores categóricos em valores númericos. A Tabela 2 mostra a
quantidade de instâncias por classe e sua porcentagem.

Class Quantidade de Exemplos Quantidade de Exemplos (%)
unnac 1210 70.023%

acc 384 22.222%
good 69 3.993%

v-good 65 3.762%
Total 1728 100 %

Tabela 2. Quantidade de instâncias agrupadas pelo atributo class

3.2. Escolha dos modelos a serem usados

As seguintes técnicas foram usadas neste trabalho: Árvore de Decisão, K-Vizinhos mais
Próximos e SVM. No modelo, 70% das instâncias são para treino e 30% para teste. Du-
rante o trabalho, foram comparados os resultados das 3 técnicas para a obtenção de um
resultado que mostrasse qual a técnica obteve um melhor desempenho.

4. Resultados
A Tabela 3 apresenta os resultados de cada classificador com base em quatro métricas:
Acurácia, Recall, Precisão e F-measure.

Dito isto, podemos verificar na Tabela 3 que o modelo de Árvore de Decisão
obteve melhores resultados em todas as métricas seguido por KNN e SVM.

Métrica/Classificador Árvore de Decisão KNN SVM
Acurácia 0.8648648 0.7779922 0.7181467

Recall 0.7302428 0.5516474 0.4497352
Precisão 0.8702990 0.5993432 0.5689981

F-measure 0.7505808 0.5298865 0.4095794

Tabela 3. Resultados

Cross-validation é uma técnica para avaliar a capacidade de generalização de um
modelo, a partir de um conjunto de dados [Kohavi et al. 1995]. Esta técnica é amplamente
empregada em problemas onde o objetivo da modelagem é a predição. Busca-se então
estimar o quão preciso é este modelo na prática, ou seja, o seu desempenho para um novo
conjunto de dados.

A Tabela 4 apresenta a média de cross-validation dos quatro classificadores.

Árvore de Decisão KNN SVM
0.8206361 0.8593841 0.8898442

Tabela 4. Cross-validation

A Tabela 4 mostra que o classificador SVM obteve melhor capacidade de
generalização seguido por KNN e Árvore de Decisão.



5. Conclusão
Neste trabalho foi explorado o uso de diversas técnicas de aprendizado de máquina su-
pervisionado a partir de um conjunto de dados bem comportado e com poucos atributos
de uma forma bem introdutória. Para mais detalhes de implementação, o código está
disponı́vel no [Github ].

Dos resultados obtidos neste trabalho, não se pode dizer que uma ou outra técnica
é melhor do que as demais apenas pelo fato de uma ter sido melhor que outra em um
problema especı́fico. Neste caso, verifica-se que a Árvore de Decisão obteve melhores
resultados nas métricas e uma boa capacidade de generalização. O foco do projeto é
justamente tornar a ciência de dados mais próxima das pessoas para que elas possam
resolver seus próprios problemas.
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Abstract. The steps for text mining can be summarized in collecting, pre-
processing, analysis and visualization. This article proposes MineText1 – which
implements all these steps in an automated and integrated way. All in all, users
can focus more on evaluating results than on implementing the entire process.
From the authors knowledge, there is not a tool that provides a user interface
with all automated text mining steps.

Resumo. Os passos para mineração de texto podem ser resumidos em coleta,
pré-processamento, análise e visualização. Este artigo propõe a ferramenta Mi-
neText que implementa todas estas etapas de forma automatizada e integrada.
Dessa forma, os usuários podem empregar maior foco na avaliação dos resul-
tados do que na implementação de todo o processo. Não é do conhecimento dos
autores nenhuma ferramenta que disponibilize uma interface ao usuário com
todas as etapas de mineração de texto automatizadas.

1. Introdução

Há algum tempo a humanidade faz uso constante de sistemas computacionais de diversos
tipos, como: sistemas financeiros, sistemas corporativos e redes sociais. Por conta disso,
um grande volume de dados é gerado diariamente. Apenas no Twitter, há mais de meio
bilhão de usuários ativos [Russel 2013] gerando um montante de mais de 300 mil tweets
por segundo todos os dias [Simos 2015]. Esses tweets podem conter informações relevan-
tes para diferentes propósitos, mas é impraticável a extração dessas informações de forma
manual a partir dos dados.

A mineração de texto, um ramo da mineração de dados, envolve um conjunto
de técnicas capazes de revelar padrões presentes nos dados, possibilitando expor o co-
nhecimento inserido no conjunto de dados coletado [Coelho da Silva et al. 2013]. De
forma geral, existem passos comuns que os pesquisadores seguem para realizar a mi-
neração de texto. Esses passos podem ser resumidos em coleta, pré-processamento
(limpeza dos dados), análise (aplicação dos algoritmos para a descoberta dos padrões)
e visualização (formas de expor o conhecimento extraído) [Aranha and Vellasco 2007,
Feldman and Sanger 2007, Weiss et al. 2010].

1http://tiny.cc/minetext-video



Esses passos são aplicados em trabalhos de mineração de texto e, de certa forma,
acarretam o retrabalho de implementar algoritmos para os passos listados, quando, na
verdade, esse retrabalho pode ser evitado permitindo que os pesquisadores possam focar
somente na interpretação dos resultados. Não é do conhecimento dos autores, nenhuma
ferramenta que fornece uma interface ao usuário com todas as etapas de mineração de
texto automatizadas. Dessa forma, este artigo propõe a MineText, que é uma ferramenta
que apresenta as etapas de mineração de texto: coleta, pré-processamento, análise e visu-
alização de forma automatizada e integrada.

Este artigo está dividido da seguinte maneira: Na Seção 2, são apresentados os
principais conceitos envolvidos neste trabalho. Na Seção 3 o funcionamento da ferra-
menta MineText é discutido. Logo após, a Seção 4 descreve os trabalhos relacionados.
Por fim, na Seção 5 desenha as conclusões do artigo e trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
Nesta seção, é apresentada a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos
algoritmos que a ferramenta possui para o processo de mineração de texto.

2.1. Mineração de Texto

Mineração de Texto está ligada à descoberta de padrões relevantes e não-triviais a partir
de documentos de texto [Tan et al. 1999]. É considerada uma evolução da área de Re-
cuperação de Informações. Uma das etapas mais importantes na mineração de texto é
a de pré-processamento, que envolve técnicas de Processamento de Linguagem Natural
(PLN). PLN é uma abordagem computacional para analisar e representar textos, além de
seguir um ou mais dos níveis de análise linguística referentes aos processos de produção
e compreensão de linguagem utilizados pelos humanos [Liddy 2001].

2.2. Clusterização

Clusterização é o processo que organiza dados multidimensionais em clusters (grupos ou
partições) de acordo com uma medida de similaridade. Logo, itens de um mesmo cluster
devem ser mais similares entre si do que entre itens de clusters diferentes. DBSCAN é um
dos principais algoritmos de clusterização por densidade, uma vez que não é necessário
fornecer a priori o número de clusters ao algoritmo, bem como o DBSCAN encontra
clusters de formato arbitrário [Ester et al. 1996]. O DBSCAN recebe como parâmetro
dois valores, o eps e minPts, indicando, respectivamente, a distância máxima entre dois
pontos para serem considerados similares e densidade mínima para que seja formado um
cluster na vizinhança de um objeto.

K-medoids é um dos principais algoritmos de clusterização particional. Inicial-
mente, são escolhidos k objetos do conjunto de dados. Eles são nomeados como medoids.
Cada medoid representa um cluster. Ao final, o algoritmo devolve k clusters, em que
os objetos do conjunto de dados são associados ao cluster cujo medoid é o de menor
distância [Velmurugan and Santhanam 2010].

2.3. Classificação

Classificação é o processo de estabelecer uma categoria, ou classe, para um objeto, onde
essa categoria faz parte de um grupo predefinido [Tan et al. 2005]. A classificação é feita



com base em um modelo criado a partir de um conjunto de dados já categorizados. Dessa
forma, pode-se prever as categorias de dados ainda não analisados a partir de um mo-
delo de classificação. Um dos algoritmos mais utilizados na classificação de textos é o
algoritmo Naive Bayes, que se baseia no Teorema de Bayes [Metsis et al. 2006].

3. MineText
O objetivo desta proposta é automatizar e guiar todo o processo de mineração de texto,
algo não realizado através de algumas bibliotecas/ferramentas como Scikit-Learn2 e
SentiStrenght3, que estão hoje disponíveis para análise de textos. No entanto, tais fer-
ramentas não possuem algumas etapas específicas que são necessárias para a mineração
de texto, como PLN e visualização. Além disso, não fornecem uma interface ao usuário
com todas as etapas automatizadas e integradas, capaz de guiar o usuário ao longo do
processo de mineração de texto, como proposto pelo MineText.

A ferramenta open-source MineText4, implementada em Python, é organizada
em módulos que dividem as responsabilidades sobre cada etapa do processo de mi-
neração de texto. Tais etapas foram apresentadas em [Aranha and Vellasco 2007,
Feldman and Sanger 2007, Weiss et al. 2010]. Cada módulo pode ser utilizado indivi-
dualmente gerando os resultados esperados de cada etapa executada, na tentativa de au-
tomatizar o processo de mineração de texto de forma modular. Além disso, MineText
fornece um conjunto de scripts que servem como base para que o usuário colete dados do
Twitter via API Rest e Stream, bem como via scraping. No entanto, MineText não apenas
lida com dados do Twitter, mas qualquer arquivo com textos fornecidos como entrada
(veja Figura 1). MineText também apresenta recursos de internacionalização, adaptando
as mensagens do sistema à língua do usuário (português ou inglês na versão atual).

3.1. Pré-processamento

Para cumprir a etapa de pré-processamento, MineText disponibiliza um processador de
linguagem natural para a realização da limpeza dos textos utilizando a biblioteca NLTK 5.
Essa etapa está disponível para texto em inglês e português na atual versão, sendo possível
a adição de suporte a mais línguas em versões futuras. O módulo conta com passos
variados e independentes, que podem ser realizados para gerar uma maior uniformidade
dos dados. Alguns deles são: remoção de caracteres repetidos, remoção de símbolos,
remoção de acentos, remoção de sufixos, remoção de stopwords, remoção de links e de
nomes de usuários (ver Figura 1).

3.2. Análise

Na etapa de análise, alguns algoritmos foram implementados, entre eles: DBSCAN, K-
medoids e o Naive Bayes. O módulo de análise só permite que um dos algoritmos seja
executado por vez, e ainda conta também com diferentes medidas de similaridade/funções
de distância para serem utilizadas nos algoritmos de clusterização da MineText, como:
Similaridade Fading e Jaccard, bem como Distância Euclidiana e de Levenshtein. A me-
dida de similaridade Fading utiliza-se tanto da captura de semelhanças no conteúdo dos

2http://scikit-learn.org/stable
3http://sentistrength.wlv.ac.uk
4https://github.com/gustavoaires/minetext
5http://www.nltk.org/



Figura 1. Etapa de Pré-processamento disponível na MineText.

textos (palavras) como na semelhança de quando foram postados. A medida de simi-
laridade de Jaccard consiste no coeficiente obtido por meio da quantidade de palavras
semelhantes em dois textos, pela quantidade de palavras diferentes em ambos os textos
[Rodrigues et al. 2016]. A distância Euclidiana é definida pela soma da raiz quadrada
da diferença entre um texto X e um texto Y. Nesse caso, os textos são vetorizados. A
distância de Levenshtein é definida pela quantidade de operações necessárias para que
um texto seja idêntico a outro. Na Figura 2, é possível verificar como se dá o uso dos
algoritmos, com as entradas específicas que serão necessárias para a execução da etapa.
A ferramenta MineText implementa tais algoritmos de análise e não utiliza bibliotecas
disponíveis como Scikit-Learn, uma vez que algumas funções de similaridade/distância
descritas acima não estão presentes em tais bibliotecas.

Figura 2. Opções de algoritmos de análise disponíveis na MineText.

3.3. Visualização

Uma vez que a análise dos dados foi realizada com o uso dos algoritmos de clusterização,
é possível realizar a etapa de visualização dos clusters por meio do uso de nuvens de
palavras. As nuvens de palavras fornecem uma ideia do que mais está sendo comentado
na rede social, e portanto está presente em algum cluster. A Figura 3 exibe alguns dos
clusters encontrados após a clusterização de tweets fornecidos de entrada.



Figura 3. Exemplos de nuvens de palavras geradas.

4. Trabalhos Relacionados
[Pak and Paroubek 2010] e [Go et al. 2009] realizam análise de sentimento sobre dados
do Twitter. Os dois trabalhos envolvem uma classificação dos dados coletados de forma
semi-supervisionada, onde a categorização dos dados para criação do modelo é feita já
com o auxílio da API REST do Twitter. Para tal, na string de busca enviada para o Twit-
ter, foi necessário enviar emoticons para determinar o sentimento contido em cada tweet
já quando retornado pela API do Twitter. Dessa forma o conjunto de dados já estava ca-
tegorizado, tornando possível a criação do modelo. Como algoritmos de classificação, os
dois trabalhos usaram, inclusive, os mesmos algoritmos, como: Support Vector Machines
(SVM), Naive Bayes e Maximum Entropy.

O trabalho de [Rodrigues et al. 2016] também envolve mineração de texto do
Twitter, utilizando clusterização de texto com o algoritmo DBSCAN. Nesse estudo foi
realizada uma análise de clusters através do tempo utilizando um algoritmo de evolução
de clusters. O trabalho identifica a evolução dos assuntos através das transições de Cria-
ção, Sobrevivência, Desaparecimento, União, Divisão, Expansão e Retração de clusters.

Além disso, existem algumas ferramentas para mineração de dados. Scikit-Learn
é uma biblioteca que possui vários algoritmos de classificação, clusterização e regressão
para análise dos dados, e conta também com algoritmos para pré-processamento e opções
de gráficos para visualização. É uma biblioteca bastante utilizada, no entanto não possui
o foco na mineração de texto, nem mesmo apresenta todos os algoritmos e funções de
similaridade/distância presentes na MineText. A ferramenta SentiStrenght é voltada para
análise de texto, classificando textos, basicamente, como positivos ou negativos. Essa, por
sua vez, é mais limitada em relação a outras etapas do processo de mineração de texto,
não possuindo as opções de pré-processamento e visualização, bem como outras opções
de algoritmos de análise, já mencionados neste trabalho.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O foco da ferramenta MineText é automatizar e integrar os passos da mineração de texto,
ao contrário de algumas bibliotecas/ferramentas como Scikit-Learn e SentiStrenght, que
estão hoje disponíveis para o uso na análise de dados. No entanto, tais ferramentas



não possuem algumas características específicas que são necessárias para a mineração
de texto. Como trabalhos futuros, julga-se necessária a adição de novas funcionalidades.
Uma das mais importantes é a implementação de mais algoritmos para a análise de dados
como o Support Vector Machine. Além disso, dar suporte para mais tipos de visualização.
A ferramenta MineText será disponibilizada online e poderá ainda ser utilizada como uma
biblioteca, tornando-se adaptável às necessidades dos pesquisadores.
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Av. José de Freitas Queiroz, 5003 – Cedro – Quixadá – Ceará 63902-580
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Abstract. With the recent focus of the Brazilian government on the Internet of
Things (IoT) and with projects using LPWAN networks (broad area with low
energy consumption) already announced, two of the most renowned internati-
onal companies in providing communication services, they unite for creation
of a network dedicated to the Internet of Things, SigFox and the WND Group
begin to position themselves in the Brazilian market as an alternative to the ge-
nerally used LTE and GSM connections, by significantly lowering the prices of
connections and devices such as energy consumption, SigFox provides a ener-
mous improvement on many services using these types of connections mentioned
above. About 100 cities in Brazil already have access to the network.

Resumo. Com o recente foco do governo brasileiro em Internet das Coisas
(IoT) e com projetos utilizando redes LPWAN (área ampla com baixo consumo
de energia) já sendo anunciados, duas das empresas internacionais mais reno-
madas no provimento de serviços de comunicação, unem-se para a criação de
uma rede dedicada a Internet das Coisas, a SigFox e a o Grupo WND começam
a se posicionar no mercado brasileiro como alternativa às conexões geralmente
utilizadas LTE e GSM, ao baixar significativamente os preços de conexões e
dispositovs quanto o consumo de energia, a tecnologia SigFox proporciona uma
enorme melhoria em muitos serviços que utilizavam estes tipos conexões supra-
citadas. Cerca de 100 cidades do Brasil já possuem acesso a rede.

1. Introdução
A SigFox é uma empresa francesa fundada em 2009 que projeta tecnologias de rede sem
fio para conexões com baixo consumo elétrico e que precisem continuamente emitir pe-
quenas quantidades de dados, como por exemplo smartwatches [Network 2017].

A SigFox utiliza uma tecnologia proprietária que permite a comunicação utili-
zando a banda de rádio Indsutrial, Scientific and Medical (ISM). A tecnologia utiliza um
sinal de grande alcance, chamado de Ultra Narrowband ou “Banda ultra estreita”, uma
das principais caracteristica desse tipo de rede é demandar pouca energia, sendo conhe-
cida como “Rede de área ampla de baixa potência (LPWAN)”.

No Brasil, a rede já esta operante em mais de 100 cidade e nas 12 maiores regiões
metropolitanas. Com cerca de 80 milhões de usuários, a previsão é que até 2018 a rede
esteja disponı́vel a cerca de 80% dos brasileiros.

O Grupo WND dispõe de uma rede dedicada à Internet das Coisas em mais 4
paı́ses - Colômbia, México, Argentina e Reino Unido - que conecta pouco mais de 70%
da America Latina.[Brasil 2017b].



A arquitetura do sistema é otimizada para o envio de pequenas mensagens e em
altı́ssima confiabilidade. Os custos de utilizar esse tipo de rede é muito inferior aos geral-
mente utilizados, LTE e GSM, por exemplo.[Brasil 2017a].

2. Fundamentos da tecnologia

Será apresentado aqui os fundamentos da tecnologia SigFox, salientando seu posiona-
mento e as vantagens frente a outras tecnologias.

2.1. Ultra-Narrow Band

A rede Sigfox usa a tecnologia Ultra-Narrow Band para o envio e recebimento de mensa-
gens. Esta tecnologia utiliza canais de 100Hz de largura de banda nas regiões da Europa
e do Japão (ETSI e ARIB), e de 600Hz na região das Américas e da Oceania (FCC).

Figura 1. Configuração Ultra-Narrow Band da rede SigFox

A tecnologia Ultra-Narrow Band tem uma caracterı́stica que a individualiza por
fazer uso de toda a ptência disponı́vel na rede, o que possibilita que os dispositivos que
utilizam a SigFox possam se comunicar de forma confiável por longas distâncias e em
canais com muita interferência e ruı́dos.

A faixa de frequência utilizada depende das restrições da regulamentação da
região. Na Europa, por exemplo, é usada a faixa entre 868 e 868,2 MHz. Já no restante
do mundo é utilizado uma faixa entre 902 e 928 MHz.

2.2. Acesso Aleatório

Acesso aleatório é um dos princiapias recursos utilizado pela SigFox para alcançar um
serviço com alta qualidade, este recurso consiste em não sincronizar a rede e o dispo-
sitivo que esta utilizando-a. O dispositivo envia uma mensagem em uma frequência ar-
bitrária e posteriormente envia duas cópias em diferentes frequências e tempo, criando



heterogeneidade de tempo e frequência. Esta heterogeneidade aumenta consideravel-
mente a resistência do sistema a interferências, pois uma mensagem tenta várias possi-
blidades (frequências e tempos diferentes) para assegurar o recebimento bem-sucedido da
mensagem.[Brasil 2017a].

2.3. Recepção cooperativa

Na recepção cooperativa um sistema não está associado a uma estação base especı́fica,
como acontece nos protocolos utilizados nas redes de celulares. Quando uma mensagem
é enviada, ela é recebida pela estação base mais próxima e, em média, o número de
estações base é de 3. Esta técnica é chamada de “diversidade espacial”.

Figura 2. Mensagem recebida por múltiplas estações base Sigfox

A utilização dessa técnica em conjunto com as outras duas já citada (diversidade
de tempo e frequência das repetições), são os principais motivos que tornam a rede SigFox
tão segura.

3. Visão geral da arquitetura de rede

A rede SigFox apresenta uma arquitetura horizontal e uma largura de banda estreita, di-
vida em duas camadas básicas:

A camada Network Equipment é composta principalmente por estações base en-
carregada pelo recebimento das mensagens enviadas pelos dispositivos e repassar essas
mensagem a próxima camada, Sigfox Support System

A camada Sigfox Support System compõe a rede principal sendo encarregada de
processar as mensagens recebidas da camada anterior e enviá-las por meio de callbacks
para o sistema do cliente. Esta camada fornece a entrada para os diferentes atores da
rede: operadores, canais e clientes finais. Estes atores interagem com o sistema por meio
da web ou APIs. Ela também contém módulos e recursos que são fundamentais para
assegurar a implementação, operação e monitoramento da rede.

A comunicação entre as camadas é feita por meio da Internet por uma conexão
Virtual Private Network (VPN).



Figura 3. Mensagem recebida por múltiplas estações base da Sigfox

4. Alta capacidade de rede
A rede SigFox detém uma enorma capacidade de escalabilidade permitindo que bilhões
de objetos estejam conectados a ela. Esta capacidade são resultados das aplicações das
seguintes técnicas:

• A tecnologia ultra-narrow band traz a vantagem de eficiência no espectro e re-
sistente a interferências, enquanto toda a energia é concentrada em uma largura
banda muito pequena;

• Diversidade de tempo e frequência, incorporada pelo acesso aleatório;
• Diversidade espacial devido às células de rede sobrepostas.

Figura 4. Combinação de especificações resulta em uma alta escalabilidade da
rede

Outra vantagem é que a capacidade de transmissão é a mesma independente do
link de rádio utilizado, enquanto outras redes tendem a ter sua capacidade de tranmissão
reduzida a medida que a qualidade do link de rádio piora.[Brasil 2017a].

5. Longo alcance
A grande área de cobertura com número pequeno de estações de base da rede SigFox é
uma das suas principais vantagens da empresa. Essa vantagem é consequência de:

• O fato do cálculo de “link budget”da tecnologia SigFox ter um resultado muito
bom. O link budget é a soma da sensibilidade da estação base, da potência de saı́da
do dispositivo e ganhos de antena. Este cálculo que indica quanto o sinal pode ser
reduzido e ainda assim se ter uma recepção perfeita. Na tecnologia Sigfox o link
budget é de 158dB, da mesma ordem de LTE e NB-IOT;

• A Taxa de dados propositalmente limitada a menos que 600bps aumenta a sensi-
bilidade do receptor e a chance de uma recepção adequada;

• Boa cobertura indoor, devido ao uso de banda sub-GHz.



6. Segurança
Com base em suas especialidades e suas parcerias, a Sigfox aplicou a segurança por
princı́pios de design em todas as etapas de definição do seu protocolo e no desenvol-
vimento de sua infra-estrutura.[Brasil 2017a].

Isso abrange a cadeia IoT completa, incluindo dispositivos, infra-estrutura de rede
e serviços baseados na nuvem:

Figura 5. Segurança por padrão

7. Utilizando a rede SigFox
Primeira coisa a se fazer é cadastrar-se no sistema da SigFox, acessando o link a seguir:
https://backend.sigfox.com. Próximo passo é ativar o módulo que você pos-
sui, neste exemplo usaremos o kit de desenvolvimento FRDM-KL43Z com um modem
SigFox.

O modem que temos em mãos utiliza o protocolo serial para se comunicar com a
rede. Para enviar e receber mensagens basta que seja escrito e lido mensagens na porta
serial do modem da rede SigFox.

Como usaremos a plataforma MBED da ARM que dá suporte as linguagens C
e C++, mas pode-se usar qualquer linguagem que o kit de desenvolvimento escolhido
suporte.

A própia MBED disponibiliza bibliotecas para o uso da porta serial. Na qual são
feitas abstrações em todas as barreiras que existem de configuração de registradores e
manipulação de periféricos, facilitando o uso da plataforma.
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Abstract. This extended summary is characterized by the approach of the 

objective, methodology and experiences lived in the meetings of APRIMORE, 

acronym referring to the project Improvement of the Quality of Life through 

Self-knowledge. It will be presented the way of theme choices, group 

discussions and the diffusion of the essence of the project. The meetings were 

held in a format of discussion, with this and through the themes worked it was 

possible to obtain evolution in intrapersonal valuation as an interpersonal 

consequence in the professionals of the participants. The importance of this 

project is due to the fact of always understanding essential subjects inherent to 

personal and academic personal life. 

Resumo. Este resumo estendido se caracteriza pela abordagem do objetivo, 

da metodologia e das experiências vividas nos encontros do APRIMORE, 

sigla referente ao projeto Aprimoramento da Qualidade de Vida através do 

Autoconhecimento. Será apresentado a maneira de escolhas dos temas, os 

debates em grupo e a difusão da essência do projeto. Os encontros foram 

realizados em formato de tertúlia, com isso e através das temáticas 

trabalhadas foi possível se obter evolução na valorização intrapessoal como 

consequência interpessoal no profissional dos indivíduos participantes. A 

importância desse projeto se dá pelo fato de compreender sempre assuntos 

essenciais inerentes a vida pessoal humana e acadêmica.  

 

1. Introdução 

O avanço da tecnologia possibilita cada vez mais os indivíduos terem acesso a 

informação, com isso há uma busca incessante por conhecimento acerca dos mais 

variados assuntos. Conhecer sobre o mundo e seus temas afins, estudar sobre uma 

determinada área e até mesmo direcionar a busca de informação para a descoberta de 

algo de utilidade pública são ações importantes inerentes aos indivíduos, porém o que 

há de fundamentalmente importante a ser entendido em primeiro lugar e que compõe o 

sentido de todos os outros entendimentos é o autoconhecimento. O conhecimento de um 

indivíduo sobre si mesmo, possibilita que este tenha controle sobre suas emoções, 

independentemente de serem positivas ou não. 



 Obter e manter o autoconhecimento não é uma tarefa fácil, dado que é preciso 

ter uma leitura imparcial sobre si mesmo, dissociando a mente na direção da observação 

interior sem julgamentos e com objetivo de análise como também em razão da rotina 

vivida pelas pessoas, em que sempre há algum compromisso aparentemente mais 

importante a se cumprir. As pessoas estão sempre em busca de algo que lhes tragam 

felicidade e com isso fazem do seu cotidiano uma corrida a procura de bens exteriores 

ao ser que habita dentro de si. Ter conhecimento desse ser antes de qualquer outra 

averiguação é o caminho mais certo de se obter sucesso em qualquer direção de 

pesquisa desejada, pois conhecer a si mesmo diante de todas as circunstâncias 

específicas da vida humana proporciona a qualidade necessária de vida em relação a 

tudo que se deseja fazer. 

2. Objetivo 

Essa dificuldade em se obter o autoconhecimento é comum aos seres humanos, como 

foi citado, esta não é uma prioridade visto que a maior parte das pessoas não percebem 

o nível de importância em ter o conhecimento pleno de si mesmo. O APRIMORE busca 

suprir essa lacuna na vida de todos os participantes. Portanto o objetivo do projeto é 

expandir a consciência por meio de discussões sobre temas diversos e troca de 

experiências de vida, especialmente sobre autoconhecimento, a fim de que se consiga 

ter mais controle na vida, desenvolvendo o suporte racional, emocional e espiritual. 

3. Metodologia 

Os encontros são planejados antecipadamente no sentido da necessidade de expansão da 

consciência detectada pela equipe. Com isso é pensado um tema que sintetiza a 

dimensão das possíveis ideias que devem ser expandidas. Por vezes essa observação de 

necessidade é feita no encontro anterior, em que, todos os participantes apontam 

necessidades comuns a todos. Essas ideias são repassadas para a equipe, a qual no 

momento de planejamento pensa e amadurece a maneira como elas podem ser 

abordadas harmonizando em um tema de acordo com o desejado pelos participantes. 

Não há conceitos fechados a serem repassados para os integrantes. Ao contrário, disso 

busca-se através do debate e da exploração dos pontos de vista desconstruir opiniões 

estáticas e formular novos conceitos aplicáveis e reais acerca do tema visto baseado nas 

experiências apresentadas e dificuldades comuns.  

A presença dos profissionais psicólogos, assistentes sociais e professor tem seu 

grau de importância tendo em vista o nível de conhecimento sobres as ações e reações 

humanas e sociais como também a sensibilidade referente a entender os sentimentos 

alheios. Já que cada encontro possui um tema de direcionamento de debate, em que, 

através do mesmo cada pessoa apresenta sua opinião e respectivas experiências. É 

comum dependendo do tema e do nível de conforto das pessoas em relação a ele haver 

mais interação ou menos por parte dos participantes, porém sempre há alguém que 

consegue expor bem seu ponto de vista, como também há aqueles que precisam ouvir 

mais para conseguir opinar de forma produtiva.  



Os encontros são realizados quinzenalmente e acontecem intercalando entre dois 

ambientes, já que, a equipe é composta por profissionais das instituições UFC e IFCE. 

O contato com a natureza também é uma necessidade recorrente apresentada nos 

encontros que será viabilizada assim que possível, ou seja, poderão ser realizados 

debates ao ar livre o que proporcionará a liberdade de contato com o meio exterior e 

interação humano/natureza.  

4. Conclusão 
Em virtude dos objetivos alcançados através da metodologia apresentada pode-se notar 

que a tertúlia APRIMORE tem impacto direto na vida dos seres humanos que 

participam de forma ativa, pois ao se colocar como  protagonista e observador da 

própria vida, das ações e das reações sobre estímulos internos e externos inerentes ao 

ser  o indivíduo adquire a liberdade e habilidade de se conhecer e entender como 

funcionam suas tomadas de decisões, bem como o fluxo de sentimentos referentes aos 

impulsos sofridos pelo meio. 

O autocontrole e o conhecimento da origem da própria  personalidade são outras 

consequências diretas desenvolvidas a partir das vivências desse projeto, pois 

voluntariamente durante e após cada encontro os indivíduos envolvidos sentem-se na 

disponibilidade e necessidade de aplicar as técnicas e conceitos compreendidos em 

conjunto sobre o tema debatido o que proporciona uma tentativa de sair da zona de 

conforto, ter percepção de si próprio e da realidade à volta somadas ao prévio 

conhecimento, que inclui a memória. Então aumenta-se os horizontes e aos poucos tudo 

entra em perspectiva. 
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Abstract. This paper describes a web system that helps the student in curricular
planning and completion of his course. We also show how this system can be
useful to automate the collection of disciplinary offers through a collaborative
methodology.

Resumo. Este artigo descreve como um sistema que auxilia o aluno no planeja-
mento e integralização curricular de seu curso. Mostramos também como este
sistema pode ser útil para automatizar o levantamento de ofertas de disciplinas
através de uma metodologia colaborativa.

1. Introdução

O planejamento da integralização curricular é uma importante etapa no processo de
formação acadêmica do discente. Em diversos casos os alunos necessitam de orientações
de matrı́culas para um dado semestre que envolvem decisões estratégicas sobre o perfil de
formação do discente.

A orientação se faz necessária principalmente quando o discente teve reprovações
em disciplinas, ou realizou trancamentos, e tem o desejo reorganizar o cumprimento os
demais componentes de modo a minimizar o atraso na conclusão do curso.

Este trabalho descreve a proposta de um sistema de planejamento online, pro-
porcionando um ambiente para orientação discente por parte da Coordenação ou de
professores-orientadores, sobre como realizar a integralização dos componentes penden-
tes para a conclusão do curso.

2. Sistemas Colaborativos

Sistemas colaborativos é o termo utilizado no brasil para designar os sistemas informati-
zados que são utilizados para apoiar o trabalho em grupo [Fuks and Pimentel 2011]. Na
área de sistemas colaborativos é discutido tanto a utilização quanto o desenvolvimento de
sistemas para dar apoio a colaboração.

Para que haja colaboração é preciso haver comunicação, coordenação e
cooperação. Comunicação se realiza trocando mensagens de comum entendimento,
coordenação é o gerenciamento de pessoas, atividades e recursos, e cooperação se re-
aliza através de operações num ambiente compartilhado para a alcançar um objetivo
[Pimentel et al. 2006].



3. Sistema de Acompanhamento de Integralização Curricular
O Sistema de Acompanhamento de Integralização Curricular (SAIC) é um projeto que
visa auxiliar o aluno na compreensão da estrutura curricular do seu curso, e desta forma
planejar as disciplinas que o aluno pretende cursar.

O sistema é composto por um website contendo os semestres ao longo da carreira
acadêmica do aluno. Cada semestre possui as disciplinas cursadas e que o aluno precisa
e pretende cursar até o final de seu curso.

3.1. Interface com o Usuário

A interface com o usuário foi pensada para que o sistema seja fácil de aprender e usar. A
interface possui poucos botões e a interação é feita em sua maioria arrastando as discipli-
nas de um lugar para outro.

Figura 1. Demonstração dos semestres na visão do aluno (Fonte: autor)

No desenvolvimento da interface foi utilizado o framework Materialize
[Wang et al. 2017], que é baseado nas diretrizes do material design da Google para si-
tes e celulares Android. Com a utilização deste framework esperamos trazer elementos
familiares ao usuário destas plataformas para o sistema.

3.2. Funcionalidades do Sistema

O sistema conta com funcionalidades diferentes para alunos e para coordenadores. Para
os alunos, as funcionalidades são voltadas para o planejamento acadêmico e para os coor-
denadores são voltadas para o acompanhamento, a administração e emissão de relatórios.



Para realizar o planejamento acadêmico o aluno pode arrastar as disciplinas entre
os semestres ou buscar disciplinas optativas para adicionar a um determinado semestre. O
sistema verifica os pré-requisitos antes de adicionar uma disciplina, bloqueando a adição
direta de disciplinas sem pré-requisitos.

Ao concluir um semestre letivo o aluno pode atualizar o seu plano ao editar um
semestre. Um semestre editado não permite que disciplinas sejam arrastadas até ele e
ao salvar o seu semestre o plano é atualizado, e no caso de haver reprovações entre os
resultados do aluno a disciplina reprovada e suas dependências são movidas ao semestre
seguinte.

Para realizar a administração do sistema, os coordenadores podem adicionar disci-
plinas, adicionar e editar currı́culos de cursos e acompanhar o plano acadêmico de alunos.
Ao acompanhar um plano acadêmico, um coordenador pode sugerir disciplinas ou mesmo
sugerir alterações no plano do aluno visando o melhor desempenho do aluno no semestre
planejado.

Estas são as funcionalidades planejadas para o uso do sistema, sendo estas pen-
sadas para auxiliar aos coordenadores acompanhar o andamento acadêmico de alunos, e
auxilia-los a concluir seus cursos em tempo adequado.

3.3. Auxı́lio ao Planejamento de Ofertas de Disciplinas

A Ferramenta pode ser usada no planejamento da demanda de disciplinas por parte das
coordenações. O coordenador pode verificar quantos alunos pretendem cursar uma deter-
minada disciplina naquele semestre, ou que disciplinas optativas foram mais escolhidas
nos planejamentos realizados.

Com a colaboração frequente e de grande número de alunos, as disciplinas que se
repetem ao longo dos planos acadêmicos dos diversos alunos seriam filtrados e estes então
seriam sugeridas para compor a oferta de disciplinas devido a demanda apresentada.

Embora de extrema utilidade para melhorar o processo de oferta de disciplinas,
para alcançar este objetivo é preciso que grande parte dos alunos do campus utilizem e
atualizem seus planos acadêmicos.

4. Conclusão

O Sistema de Acompanhamento de Integralização Curricular é um projeto em andamento
e atualmente encontrasse em finalização dos requisitos iniciais da visão do aluno. Sendo
preparado para seu lançamento em fase de testes.

Após a fase de testes será realizado uma atualização dos requisitos dos coordena-
dores com uma perspectiva mais voltada a permitir maior comunicação, e interação entre
coordenadores e alunos. Permitindo aos alunos planejar com antecedência o fluxo que
pretende seguir no decorrer do curso.

Este planejamento antecipado permite ao aluno um maior entendimento da estru-
tura do curso, permitindo identificar os pontos vulneráveis para atraso na conclusão do
curso, por exemplo o adiamento de uma disciplina dos semestres iniciais que é requisito
de diversos outras disciplinas ao longo do curso. Este planejamento ajuda também aos
coordenadores a acompanhar os alunos e ajudá-los na integralização do curso.



Como trabalhos futuros, iremos adaptar o sistema para que ofereça suporte ao Pro-
grama de Orientação Acadêmica implantado no campus, onde orientadores acadêmicos,
e não mais apenas as coordenações, poderão acompanhar e planejar a integralização cur-
ricular junto com os alunos.
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Abstract. It is good software engineering practice for a common environment 

as the basis for all team members. The use of different versions of tools or the 

lack of standard tools can generate rework or failures in communication. 

Knowing this, the Games Development Practices Center (NPDJ), in charge of 

an educational game project on a Big Bang theory, needs to define its 

development environment. However, the challenge of choosing which tools 

best suited to communication and project management practices was 

identified. In this article, it is approached the importance of choosing the 

appropriate tools to support the development of a game.  

Resumo. É uma boa prática de engenharia de software estabelecer um 

ambiente comum como base para todos os membros da equipe. O uso de 

versões diferentes de ferramentas ou a falta de padrão de ferramentas pode 

gerar retrabalho ou falhas na comunicação. Sabendo disso, o Núcleo de 

Práticas em Desenvolvimento de Jogos (NPDJ) ao encarregar-se de um 

projeto de jogo educativo sobre a teoria do Big Bang, precisou definir seu 

ambiente de desenvolvimento. Porém identificou-se o desafio de escolher 

quais as ferramentas mais adequadas para essas práticas de comunicação e 

gerenciamento do projeto. Neste artigo, será abordada a importância da 

escolha de ferramentas adequadas para dar suporte ao desenvolvimento de 

um jogo. 

1. Introdução 

Na atualidade, nota-se que o uso das práticas de engenharia de software possuem 

fundamental importância no desenvolvimento de todo tipo de software, até mesmo os 

jogos digitais. A falta ou má aplicação dessas práticas pode ser muito negativa para os 

desenvolvedores. O Núcleo de Práticas em Desenvolvimento de Jogos (NPDJ) 

encarregou-se de executar um projeto de jogo educativo sobre a teoria do Big Bang, e 

ao aplicar algumas dessas práticas, deparou-se com o desafio de definir quais as 

ferramentas seriam mais adequadas ao desenvolvimento do projeto. 

 A escolha adequada das ferramentas de comunicação e gerenciamento de projeto 

são tão importantes para dar suporte ao desenvolvimento quanto as próprias 

metodologias e práticas da engenharia de software. Neste artigo, algumas ferramentas 

utilizadas pelo NPDJ para atender às necessidades para comunicação e gerenciamento 

do projeto são apresentadas. 

2. Trabalhos Relacionados 



  

Segundo Kanode e Haddad (2009), é essencial a aplicação das práticas da engenharia de 

software no desenvolvimento de jogos, pois sem elas é visível o prejuízo que as 

desenvolvedoras de jogos poderão ter por não praticá-las. Wolz e Pulimood (2007) 

evidenciam que para um melhor desenvolvimento do projeto é importante uma boa 

comunicação entre os membros da equipe do projeto, pois o desenvolvimento de um 

jogo é multidisciplinar, sendo necessário a comunicação entre as diferentes expertises 

dos envolvidos no projeto para um melhor resultado no desenvolvimento. 

        Levando-se em conta o que foi observado, tanto uma boa comunicação dos 

envolvidos no projeto, quanto a aplicação das metodologias da engenharia de software 

se fazem necessárias, mas ambas devem ser executadas por algum meio, sendo este as 

ferramentas utilizadas. A escolha das ferramentas influenciam diretamente a qualidade e 

o desempenho do projeto.  

3. Projeto do Jogo 

O jogo desenvolvido pelo Núcleo de Práticas em Desenvolvimento de Jogos tem como 

proposta ser um jogo educativo sobre a teoria do Big Bang. Esse jogo é dividido em três 

estágios com diferentes estilos de jogo, sendo eles, um jogo de “plataforma lateral”, um 

outro estilo “tower defense” e outros dois estágios ao estilo “briga de rua”. O jogo todo 

mantêm uma identidade 2D no estilo cartoon. 

Quando o cliente apresentou a proposta inicial do jogo, foram levantados alguns 

requisitos, planejado o escopo do projeto e definido a aplicação de um processo de 

desenvolvimento baseado na metodologia de desenvolvimento ágil Scrum.  

Portanto viu-se necessária a participação próxima do cliente com os 

desenvolvedores, dependendo assim tanto de algumas reuniões presenciais com o 

cliente, quanto manter uma comunicação por meio de alguma ferramenta de 

comunicação. 

Considerando o tamanho da equipe, a divisão de tarefas e como deveria ser feito 

o gerenciamento delas, o NPDJ teve que decidir qual ferramenta era a mais adequada 

para seu uso. 

4. Ferramentas Escolhidas 

Das aplicações utilizadas para gerenciar o projeto, o Trello foi de grande importância, 

pois a ferramenta simula em sua interface um quadro de tarefas com listas e cartões, 

onde é possível adicionar notas e responsáveis pela execução de cada tarefa descrita no 

cartão. Cada um desses elementos pode ser criado, apagado e ter suas informações 

alteradas pelo grupo participante e tudo que é modificado fica salvo no histórico. A 

escolha dessa ferramenta aconteceu para suprir a necessidade do grupo de aplicar um 

desenvolvimento ágil no projeto, que precisa fazer o controle das tarefas executadas por 

toda a equipe. No entanto, uma das desvantagens desta ferramenta é o fato de pessoas 

de fora do desenvolvimento, como é o exemplo do cliente, terem dificuldades para 

entender como a mesma funciona e, por consequência, o que está no desenvolvimento 

de fato. 

Pensando nisso, optamos pelo uso do Messenger do Facebook para facilitar a 

comunicação entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Como ferramenta de 



  

comunicação, o Messenger é mais prático pelo fato de todos os membros já possuírem 

cadastro e estarem presentes na maior parte do tempo na aplicação, o que agiliza muito 

a troca de informações. A parte negativa de usar essa aplicação é a falta de organização 

das informações, que dificulta bastante quando algum membro quer relembrar de 

alguma informação dita previamente, ficando a mercê apenas do histórico ordenado pela 

sequência de envio de todas as mensagens. 

Em virtude do projeto do jogo ser 2D os principais softwares escolhidos para o 

desenvolvimento dos assets foram o Photoshop e Illustrator. O Photoshop foi escolhido 

por pura predileção do responsável pelos assets, pois há muitos softwares de edição de 

imagens bitmaps que atendem a necessidade do projeto. Para a concepção de 

personagens o Photoshop apresenta diferentes ferramentas e efeitos que agilizam o 

processo de desenvolvimento dos desenhos, aproximando-se do desenho tradicional. 

Por outro lado, o Illustrator é um software de edição de imagem vetorial, uma 

vantagem sobre o Photoshop em relação à dimensão das imagens criadas, pois caso seja 

necessário um redimensionamento das imagens não há perda de qualidade da mesma, 

diferentemente do Photoshop que quando há o redimensionamento de uma imagem 

pequena para um tamanho maior que o original, ocorre a perda de qualidade mesmo se o 

software interpolar os pixels. Devido a algumas limitações estéticas do Illustrator em 

relação ao Photoshop e o fato do jogo ser 2D, adaptou-se a estética do projeto para um 

resultado mais “cartoonesco” facilitando e acelerando o processo de produção dos 

assets. 

Apesar da proposta 2D do projeto, alguns elementos desenvolvidos pela equipe, 

tinham uma aplicação mais prática se feitas em 3D. Por isso, o Blender, ferramenta de 

edição de imagens tridimensionais, foi escolhido como a ferramenta para o 

desenvolvimento desses assets. Sabendo que um modelo 3D em um jogo 2D pode ficar 

destoante, a escolha das texturas foi pensada para evitar isso. 

Levando em consideração o nível de dificuldade da proposta do jogo a ser 

desenvolvido, a Unity3D foi escolhida como o motor do jogo (game engine) para o 

desenvolvimento do mesmo. Apesar da proposta ser um jogo 2D, a equipe optou pelo 

modo de desenvolvimento 3D, pois a engine possui um suporte maior para mecânicas 

3D e nada impede que seja feito um jogo 2D a partir dela, simplificando o 

desenvolvimento do jogo. É inegável que uma versão mais nova do software é superior 

à versão anterior de alguma forma, mas para poder garantir a integridade do projeto e 

não haver problemas com conflitos de versão, a equipe determinou um controle de 

versão onde todos os desenvolvedores apenas poderiam usar a versão 5.6.0 do início ao 

fim do projeto. 

Tendo em vista a necessidade de um controle de versão, o GitHub apresenta-se 

como uma excelente proposta de ferramenta para fazer o gerenciamento do projeto. Sua 

plataforma de hospedagem de código-fonte possui um controle de versão usando o Git e 

permite que diferentes desenvolvedores colaborem em um mesmo projeto, sendo este 

privado ou público, de qualquer lugar do mundo. 

Por fim, para o caso de ter que compartilhar e armazenar diferentes arquivos 

entre a equipe, utilizamos o Dropbox. No Dropbox a equipe de desenvolvimento 

armazena todos os documentos do projeto, banco de assets, referências, artefatos e 

outras utilidades para o projeto. 



  

5. Conclusão 

Levando-se em consideração esses aspectos, as escolhas das ferramentas adequadas 

para o desenvolvimento do seu projeto é de suma importância. Porém deve ser 

observado que a necessidade do projeto é que vai definir se uma ferramenta é adequada 

ou não para ele, assim como a escolha da metodologia de desenvolvimento ágil, prevista 

pelas boas práticas da engenharia de software. Além disso, manter uma boa 

comunicação entre os integrantes do projeto é tão importante quanto um bom 

gerenciamento desse projeto e as ferramentas usadas para tal atividade são muito 

significativas durante o desenvolvimento de um jogo como qualquer outro software. 

Portanto, não devemos descartar a possibilidade de usar boas ferramentas que auxiliem 

um projeto. 
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Abstract. This paper describes the the attributions provided by the                   
Communication Coordination in the UFC - Quixadá Campus and the its                     
importance in the academic world. Also presents the need for investments in                       
the institutional marketing area so that it can occur a better information flow                         
for the external public that has access to the digital media used for the                           
dissemination of the activities of the Campus. 

Resumo. Este artigo descreve as atribuições da Coordenadoria de                 
Comunicação do Campus da UFC em Quixadá e a sua importância no meio                         
acadêmico, além de apresentar a necessidade de investimentos no ramo de                     
marketing institucional de modo a melhorar o fluxo informacional para o                     
público externo que tem acesso às mídias digitais utilizadas para a divulgação                       
das atividades do Campus. 

1. Introdução 

A Coordenadoria de Comunicação do Campus da UFC em Quixadá - CCQ foi criada                           
para atender a um conjunto de atribuições. Uma das suas principais atividades é                         
desenvolver mecanismos para a promoção do fluxo informacional no Campus,                   
abrangendo toda a comunidade acadêmica. 

A comunicação efetuada pode ser acompanhada e disseminada por diversos                   
públicos, sendo eles internos ou externos, fazendo-se necessário o fornecimento de                     
informações da universidade e sobre a universidade para eles, e pensar em como                         
estabelecer relações com os diferentes públicos com o qual a CCQ faz contato.  

Neste artigo, apresentamos as principais atribuições da CCQ e refletimos sobre a                       
aplicação de conceitos de marketing institucional, de modo que o fluxo informacional                       
da instituição estabeleça melhores relações não apenas com a comunidade acadêmica do                       
Campus, mas também com o público externo, que busca ou acompanha as informações                         
no site oficial ou nas redes sociais utilizadas para a divulgação das atividades do                           
Campus Quixadá. 
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2. Principais atribuições da Coordenadoria de Comunicação do Campus da 
UFC em Quixadá - CCQ 

O trabalho da CCQ envolve um conjunto de atividades que englobam desde propor                         
políticas na área de Comunicação até a promoção de ações para a melhoria da                           
comunicação interna e externa do Campus.  

Ao coordenar e divulgar as ações de ensino, pesquisa e extensão que ocorrem no                           
Campus e fora dele, confeccionar e divulgar clipping digital semanal, disseminar as                       
boas práticas do Campus e promover o fluxo informacional abrangendo toda a                       
comunidade acadêmica, nota-se o empenho da CCQ em fornecer e atribuir significado à                         
comunicação organizacional do Campus, tornando-se necessária e importante dentro da                   
instituição. 

Para informar e comunicar, a CCQ está presente em mídias digitais como o site                           
oficial, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, buscando alcançar o público                   
acadêmico e também fornecer informações sobre o Campus ao público geral que o                         
acompanha nas redes.  

Ao produzir conteúdo para diferentes plataformas, há a necessidade de pensar                     
acerca da linguagem que se vai utilizar em cada uma delas e como se comunicar com os                                 
seus diferentes públicos. Dessa forma, torna-se necessário utilizar estratégias e práticas                     
para que as divulgações possam favorecer a compreensão, interação e a criação de                         
relações entre público e Campus. 

3. Necessidade da aplicação de conceitos do Marketing Institucional na CCQ 

A atual forma de comunicação organizacional utilizada no Campus tem o objetivo                       
maior de alcançar o público acadêmico, ou seja, o público interno, sendo então realizada                           
para atender esse requisito. 

Ao tratar de informações para o público que ainda não está no meio acadêmico,                           
os que não são docentes, discentes e servidores técnico-administrativos do Campus, há                       
apenas a divulgação de informações aos novos ingressantes no início do semestre letivo                         
e a divulgação das atividades que foram realizadas internamente ou pelos alunos da                         
universidade. 

No entanto, todas as divulgações realizadas pela CCQ, além dos trabalhos já                       
citados, podem ser acompanhadas por outros públicos, como os jovens que estão                       
próximos de encerrar o ensino médio e que almejam entrar em uma universidade                         
pública ou seus pais e parentes, fundações, ex-alunos, comunidade local, potenciais                     
estudantes, mídias de massa e concorrentes. Como observado por Kotler e Fox (1994), a                           
gama de público com os quais uma universidade interage pode  ser bastante ampla. 

De acordo com Kunsch (2006), o fato de as organizações serem compostas por                         
pessoas que possuem os mais diferentes universos cognitivos e as mais distintas culturas                         
e visões de mundo implica na complexidade que é pensar a comunicação nas                         
organizações ou as organizações como comunicação. Para tanto, é preciso pensar no                       
trabalho de gerar a comunicação organizacional necessária para abranger de forma                     



 

 

eficiente todas as diferentes pessoas com qual os meios de informações utilizados pelo                         
Campus faz contato. 

A comunicação de uma instituição com o público interno se inicia com um                         
formato muito mais de ordem administrativa e informacional, sendo uma comunicação                     
que assume um caráter mais funcional e instrumental. Esse formato se estendeu também                         
por muito tempo ao relacionamento com o público externo, enfatizando a divulgação da                         
organização, sem uma preocupação com o retorno das percepções e dos interesse desse                         
público. (Kunsch, 2006) 

Na contemporaneidade, segundo Kunsch (2006), a comunicação organizacional               
de instituições acontece dentro de um contexto mais complexo no âmbito tanto das                         
organizações quanto da sociedade. Dessa maneira, a comunicação assume novas formas                     
de atuação, deixando de ter funções apenas técnicas e instrumental para ter estratégias.                         
Unindo a comunicação e o marketing institucional, pode-se alcançar este objetivo. 

Para melhor comunicar-se com público externo, que pode ser alcançado pelos                     
meios de comunicação utilizados pela CCQ, faz-se necessário a utilização de conceitos                       
de marketing institucional. O marketing institucional é uma modalidade do Marketing                     
em que suas estratégias e práticas estão voltadas para posicionar a organização perante                         
os vários públicos com que se relaciona. (Froemming, 2008) 

O entendimento da utilização estratégica de posicionamento do marketing como                   
uma área de importância na estrutura das Instituições de Ensino Superior - IES tem                           
grandes chances de afetar a organização positivamente. As IES que compreenderem os                       
princípios que regem a filosofia, a função e a administração do marketing, em sua                           
essência, assim como seu posicionamento formal na estrutura organizacional, terão mais                     
chances de atingir seus objetivos com maior efetividade. (GOMES, HOELTGEBAUM                   
e  SILVEIRA, 2008)  

Ao estabelecer práticas que envolvam diferentes públicos, a comunicação                 
realizada no Campus Quixadá pode contribuir para aumentar o interesse das pessoas                       
pelo Campus, ter um maior alcance das divulgações das atividades realizadas, ter mais                         
visibilidade, estabelecer relações e formar o conhecimento sobre a instituição para o                       
público que não conhece a conhece, conseguir recursos para investimentos, formar uma                       
melhor imagem organizacional e identidade corporativa. 

4. Conclusão 

Para a melhoria do fluxo informacional da CCQ, é necessário pensar em práticas de                           
comunicação que envolvam a comunidade não acadêmica, como postagens informativas                   
sobre o Campus, utilizar uma linguagem mais próxima a do público externo, divulgar e                           
criar eventos específicos para atrair público externa com intuito de apresentar o                       
Campus, está sempre disponível nas redes sociais para tirar dúvidas e fornecer                       
esclarecimento. Portanto, através da utilização do marketing institucional, o Campus                   
estará favorecendo o seu posicionamento organizacional frente aos diversos públicos                   
com que faz contato pelas mídias digitais, fazendo com que a interação e a relação entre                               
eles mude, aproximando-os e promovendo novas maneiras de se conhecer mais sobre a                         
instituição. 
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1Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Abstract. Over the years, textit internet has become more present in the daily
lives of people, there are already several devices connected to it, and it is expec-
ted that this number will increase even more, to handle so much data traveling
in the network without that these various disorders cause a new communication
and data synchronization architecture, which does not overwhelm the network
with this information. This article aims to show the implementation of a solution
that allows to collect data from IoT devices and synchronize this data between
Cloud and Fog.

Resumo. Com o passar dos anos, a internet foi se tornando mais presente no
cotidiano das pessoas, atualmente já existem diversos dispositivos conectados
à ela, e espera-se que esse número aumente ainda mais, para tratar tantos da-
dos trafegando na rede sem que esses causem transtornos diversos é necessário
uma nova arquitetura de comunicação e sincronização de dados, que não so-
brecarregue tanto a rede com essas informações. Esse artigo tem como objetivo
mostrar a implementação de uma solução que permita coletar dados de dispo-
sitivos IoT e realizar a sincronização desses dados entre a Cloud e a Fog.

1. Introdução
Nos próximos anos, é esperado o surgimento de bilhões de novos objetos inteligentescom
capacidade de coletar, trocar informações e interagir com o ambiente [Atzori et al. 2010].
No ano de 2008, o termo Internet das Coisas, do inglês Intentet of Things(IoT), foi re-
latado pelo Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos como umadas seis
tecnologias com grande potencial de impacto sobre os interesses dos EUA em 2025
[Intelligence 2008]. Além disso, no ano de 2011, o número de dispositivos interliga-
dos superou o número de pessoas, e em 2012 o número de dispositivos interligados foi
estimado em 9 bilhões. Espera-se atingir o número de 24 bilhões até 2020.

Esses números sugerem que a IoT será uma das principais fontes geradoras de
grandes dados [Dobre and Xhafa 2014].Alguns trabalhos, como em [Botta et al. 2014],
dizem que o futuro da computação estará fora da área de trabalho tradicional, e introdu-
zem o paradigma de IoT, onde os objetos que fazem parte do nosso cotidiano estarão na
rede.

Existem diversas propostas envolvendo a Internet das Coisas, e elas agregam
,diferentes tecnologias para compor diversos cenários de computação ubı́qua e perva-
siva baseados em elementos autoconfiguráveis e inteligentes sobre uma infraestrutura



de rede dinâmica e global, mas essas não supriram completamente as necessidades de
descentralização dos dispositivos IoT e grande armazenamento em conjunto.

Por conta da necessidade de uma nova arquitetura que distribua as funções
decomputação, controle, armazenamento e rede para dispositivos mais próximos do
usuário, nasce a Fog Computing, com o objetivo de preencher as lacunas tecnológicas
no suporte à IoT [Chiang and Zhang 2016]. Para conseguir amparar essas necessida-
des enfrentadas pela IoT, a Fog Computing se destaca ao longo de três dimensões numa
tentativa de complementar a centralização,buscando efetuar uma quantidade substancial
de armazenamento, computação e controle de dados mais próximo ao usuário final. E
dessa forma, solucionar problemas como a necessidade de comunicação descentralizada,
comunicação entre dispositivos heterogêneos, por exemplo, estendendo os serviços de
para a borda da rede numa escala amplamente distribuı́da [Chiang and Zhang 2016].

Para que essa tecnologia solucione problemas voltados à IoT, é necessário que
alguns desafios sejam identificados e resolvidos. [Chiang and Zhang 2016] mencionam
alguns desafios nesse contexto: Quais tarefas devem ir para a Fog,Cloud e coisas. •Definir
como aFog, a Cloud e as coisas devem interagir umas com os outros.Nesse contexto, o
trabalho em desenvolvimento tem como objetivo implementar uma solução que permita
coletar dados de dispositivos IoT e realizar a sincronização desses dados entre a Cloud e
a Fog.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são apresenta-
dosos os trabalhos relacionados. A Seção 3 trata da solução, explicando alguns conceitos
importantes para a melhor compreensão da solução, são esses IoT, Cloud Computing e
Fog Computing, por fim, a Seção 4 trás a conclusão.

2. Trabalhos relacionados

Em [Perera et al. 2017], os autores trazem vários conceitos que serão utilizados neste tra-
balho, esses, fazem um estudo sobre como a Fog Computing pode ser usada para sustentar
cidades inteligentes e relacionam o conceito de Fog com Big Data, destacando o grande
número dados gerados e que precisam ser tratados antes de serem enviados para a nuvem,
diferenciando-se da solução proposta.

O trabalho de [Botta et al. 2014] traz como principal objetivo a integração de
Cloud Computing e IoT, desenvolvendo uma solução chamada CloudIoT, que é um pro-
jeto de pesquisa regido por parceiros industriais e de pesquisa, bem como a administração
de várias cidade Europeias e do Japão, esse, visa desenvolver infraestrutura, serviços,
ferramentas e aplicações para os municı́pios e cidadãos, além de criar, implantar e ge-
renciar aplicativos centrados no usuário com base na integração da IoT e da Cloud.
[Botta et al. 2014] também citam outros projetos que integram Cloud e IoT, como por
exemplo IoT6 que tem como objetivo pesquisar, desenhar e desenvolver um serviço total-
mente orientado à arquitetura IPv6 para prover interruptividade, mobilidade, e integração
das duas tecnologias citadas anteriormente, além dadistribuição de serviços e aplicações
inteligentes para os dispositivos IoT heterogêneos.

Outro projeto de integração de Cloud e IoT é o OpenIoT, uma plataforma de
código aberto que visa criar um middleware para obter informações de dispositivos IoT
heterogêneos, sem deixá-las visı́veis. O projeto explora maneiras eficientes de usar e



gerenciar ambientes de nuvem para coisas e recursos (como sensores, atuadores e dis-
positivos inteligentes)e oferecer serviços IoT baseados no consumo, onde as aplicações
pagam pelo que consomem[ope 2016].

Por fim, [Lewson 2015], em sua dissertação de mestrado, apresentou um fra-
mework chamado FogKit, que fornece uma estrutura para comunicação Bluetooth e ar-
mazenamento de dados externos aos dispositivos IoT. Tais dispositivos se conectam a um
dispositivo central (que faz o papel de Fog), chamado IOS, que por sua vez é capaz de
realizar a comunicação entre os dispositivos IoT e o armazenamento de seus dados, des-
locando tarefas de processamento mais intensivo das bordas da rede para o núcleo, onde
se encontra o IOS, uma vez que este possui uma capacidade computacional superior.

O presente trabalho também pretende utilizar dispositivos IoT para sincronizar
dados com a Fog, que por sua vez, deve sincronizar os dados com a nuvem, assim como
no trabalho anterior, a tecnologia de transmissão de dados será o bluetooth.

3. Solução
A Internet das Coisas, do inglês Internet of Things - IoT, surgiu com avanços de diversas
áreas, tais quais, os sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e tecnologia da
informação[Santos et al. 2016]. IoT é um paradigma que vem conquistando seu espaço
no cenário moderno de telecomunicações sem fio [Atzori et al. 2010]. Esse paradigma
é baseado em nós inteligentes e de autoconfiguração (coisas) interconectados em uma
infraestrutura de rede dinâmica e global” [Botta et al. 2014].

Os ambientes de IoT são caracterizados pela conexão entre dispositivos hete-
rogêneos, de forma local ou amplamente distribuı́dos, com capacidades de comunicação,
processamento e armazenamento limitados [Sehgal et al. 2012].

Uma tecnologia bastante utilizada em conjunto com IoT, é a Computação em nu-
vem, do inglês Cloud Computing, pois ela permite acesso sob demanda a um grande
número de recursos computacionais duráveis compartilhados [Coutinho et al. 2016], ou
seja, esses dispositivos podem beneficiar-se das capacidades e recursos praticamente ili-
mitados da Cloud , e assim, compensar as suas restrições de armazenamento, processa-
mento e comunicação [Botta et al. 2014].

Diversas soluções baseadas em Cloud para IoT são citadas na literatura,
como CloudIoT [Botta et al. 2014] e Cloud of things [Aazam et al. 2014]. Porém,
[Sehgal et al. 2012] lembram que os ambientes IoT são diferenciados dos demais por
possuı́rem tipos de conexão entre dispositivos heterogêneos, dispostos de forma local ou
distribuı́dos. Portanto, dispositivos IoT precisam de requisitos adicionais, como mobili-
dade, localidade e baixa latência, ou seja, exigem uma mudança de um modelo centrali-
zado para um modelo descentralizado.

Para resolver esse problema, a Fog Computing aparece como uma espécie de
campo da Cloud Computing que fornece recursos ajustáveis na borda da rede, e por isso
ela pode lidar melhor com a variedade de aplicações emergentes [Hao et al. 2017].

[Chiang and Zhang 2016] afirmam que Fog Computing é uma arquitetura que dis-
tribui computação, comunicação e armazenamento para mais perto dos usuários por meio
da Cloud das coisas. Eles também ressaltam que, ao longo dos últimos anos, mover
a computação, controle e armazenamento de dados na Cloud tem sido uma grande



tendência, e que as funções de computação, armazenamento e gerenciamento de rede
são deslocadas para os data centers, redes de backbone IP e o core das redes celulares.
A enorme quantidade de dados sendo movidos para a Cloud está criando um volume
de dados em uma taxa exponencial. Além disso, o envio desses dados exigirá largura de
banda imensamente alta, tal necessidade fará com que que grande parte dos dados sejam
armazenados e processados localmente.

Essa solução tem como objetivo definir e implementar uma solução para
sincronização de dados de dispositivos IoT entre Cloud e Fog. A Figura 1 apresenta a
arquitetura da solução proposta, onde na camada superior estará presente a Cloud , que irá
armazenar e processar dados enviados da Fog para ela. Logo abaixo, as Fogs realizarão
a atividade de armazenamento temporário das informações, e dentro delas estarão pre-
sentes os containers, que armazenarão dados pertinentes aos serviços implantados nele.
Já, na camada mais inferior, estarão localizados os dispositivos IoT, que serão as fontes
geradoras de dados.

Figura 1. Arquitetura de Fog Computing.

Fonte: Próprio autor.

4. Conclusão
Com a arquitetura já definida, outros passos para a conclusão da solução já foram con-
cluı́dos, como a instalação da ferramenta de container Docker, em uma máquina com as
seguintes especificações: 500GB de HD, 8GB de memória RAM, nela está instalado o
Sistema Operacional Ubuntu 16.06 (64 bits), sobre ele roda o Docker com a imagem do
Ubuntu, para a realização de testes serão emulados os dispositivos IoT, esses usarão um
serviço que estará hospedado no Docker. Como protocolo de comunicação das coisas
com a Fog, será utilizado o MQTT, que é um protocolo muito utilizado para IoT, esse
possui uma caracterı́stica de baixo consumo de rede.
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Abstract. This paper is about reduction and proper disposal of garbage in            
urban context. It is proposed a indication and visualization tool for garbage            
service in towns. We present a prototyped collaborative application for          
smartphones based on gamification concept, pursuing increasing in civic         
participation. At the end, we also describe the main features and limitations of             
our  project. 
 
Resumo. Esse trabalho traz como tema a redução e o descarte adequado dos             
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), propondo uma solução de marcação e          
visualização do problema de coleta nas cidades. Apresentamos o protótipo de           
um aplicativo colaborativo para smartphones e utilizamos o conceito de          
gamificação como base para o incremento da participação dos cidadãos no           
serviço. No final, descrevemos as principais funcionalidades, considerando        
igualmente  as limitações  dessa  solução. 

1. Introdução 

No ano de 2016, a cidade de Quixadá vinha apresentando um problema de descaso com               
o lixo produzido pela população, havia uma grande quantidade de lixo nas ruas e um               
aparente descuido por parte das autoridades competentes do município. Parte disso           
parecia se dar pela ausência de tratamento adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos            
(RSU). O correto tratamento dos RSU, em verdade, é uma questão a ser considerada por               
qualquer governo municipal, independente da gestão a ter vencido o pleito eleitoral. Em             
torno desse ponto, buscamos trabalhar, na disciplina de Projeto Integrado II do curso de              
Design Digital da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, uma solução            
tecnológica que pudesse contemplar uma dimensão de Educação Ambiental e uma           
atuação coletiva da população quanto ao modo como a cidade é percebida e zelada              
publicamente. Nas disciplinas de Projeto Integrado do curso, é proposto que se volte o              
olhar para os problemas internos do município, buscando conciliar tecnologia e           
criatividade para solucioná-los da melhor forma possível. A solução trazida aqui,           
nomeada de Cleanxadá, é um aplicativo para smartphones cujo objetivo é o de dar              
visibilidade ao acúmulo de lixo nos espaços da cidade, além de possibilitar a             
participação efetiva da população no monitoramento das atividades de limpeza urbana.           
Contudo, indo além de uma solução passiva em Educação Ambiental, o projeto aqui             
apresentado tem como funcionalidade central a possibilidade de denúncia e informação           
em relação a pontos específicos da cidade, nos quais possam se encontrar problemas             
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como: falta de lixeiras públicas, acúmulo indevido de lixo e resíduos nas ruas,             
controvérsias na escala de coleta do lixo nos logradouros, negligências com o lixo ou              
com os profissionais que lidam com ele, dentre outros tópicos. Dessa forma, a solução              
busca agir tendo um papel de mediação entre a população e os órgãos responsáveis pela               
limpeza no município, tendo em vista um possível e desejável perfil ativo dos             
moradores nesse processo. 

2. Resíduos sólidos e espaço urbano 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, classifica os resíduos sólidos na             
norma NBR 10004 e os define como “resíduos nos estados sólido e semissólido, que              
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,          
de serviços e de varrição” (ABNT, 2004). Segundo essa norma, os resíduos podem             
ainda ser  subclassificados tendo  em  vista  os riscos iminentes  à  saúde  pública. 

Num centro urbano, a principal forma de caracterizar os resíduos sólidos é            
através de sua origem, tendo como decorrência a forma como ele deve ser coletado e               
tratado. Ademais, aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos         
também podem causar variações das características do lixo (Monteiro et al., 2001),            
fazendo com que o lixo de cada cidade seja único e necessite de atenção específica. É                
importante, assim, que as administrações locais reconheçam as principais características          
do lixo ali produzido e estejam atentas a fatores sazonais que podem aumentar ou              
diminuir a produção de determinados tipos de lixo ou ainda mudar suas características,             
tais como mudanças climáticas, datas festivas ou mesmo variações no poder aquisitivo            
da população. Compreende-se, assim, que a atuação direta da população possa ajudar            
nesse monitoramento  ativo. 

O tratamento posterior à coleta é variado e depende da natureza do lixo. O foco               
deste artigo, contudo, está situado quanto à disposição indevida de RSU nos espaços             
públicos, não quanto ao destino final do que é coletado - especialmente porque partimos              
da constatação empírica de que há problemas de coleta efetiva, e não apenas de              
tratamento final. Dessa forma, buscamos lidar com maneiras de evidenciar o problema            
em torno da coleta, assim como proporcionar ferramentas de participação pública sobre            
os  mecanismos de  manutenção  da cidade. 

3. Colaboração, participação e gamificação 
Partindo da ideia de web 2.0 e do uso de ferramentas de participação popular              

(Sousa, 2012; Shirky, 2010), buscamos elaborar uma solução pautada no trabalho           
coletivo. Nesse sentido, compreendemos sistemas colaborativos como aqueles cujo         
funcionamento central está pautado na participação efetiva de seus usuários, os quais            
passam a atuar para além de consumidores de informação, proporcionando contexto de            
conversação,  expressividade  atuação conjunta  de indivíduos  (Antoun, 2008). 

Entendemos que a internet é um conjunto de pessoas interligadas por meios            
diversos (computadores, celulares, sistemas etc.) e, como tal, deve ressaltar a           
capacidade de atuação em conjunto. Buscamos, assim, trabalhar a ideia de uma            
plataforma onde os próprios usuários pudessem alimentá-la, tornando-se os agentes que           
mais agregariam valor e sentido de uso ao sistema. Além disso, evidenciamos o uso da               



 

solução proposta por meio de smartphones, fazendo com que o acesso à solução viesse a               
ser baseado  em  mobilidade,  de uso  imediato e  sensível  à localização. 

Por fim, incorporamos propostas de gamificação, de modo que pontuações e           
recursos de competição funcionassem como incentivo ou desafio para os usuários. A            
gamificação, em linhas gerais, é pautada no uso de elementos de jogos mas sem criar               
um momento, um espaço ou um contexto de jogo (Kapp, 2012), atuando de maneira              
pervasiva e sem limitações temporais. A gamificação, assim, acaba por ser uma            
ferramenta conceitual importante no ensino, no treinamento ou na conscientização de           
um público-alvo em  torno  de determinado  problema. 

4. O projeto Cleanxadá 
Conforme observado anteriormente, o projeto Cleanxadá tem como propósito central          
dar visibilidade à ineficácia da coleta de RSU especificamente no município de            
Quixadá. É uma solução baseada na utilização de um aplicativo para smartphone , por             
meio do qual a própria população possa fornecer informações e fazer questionamentos            
aos órgãos responsáveis pela limpeza urbana. Mais que um serviço de informação ou             
educação, Cleanxadá se propõe a ser uma lente de aumento da ineficácia em torno da               
coleta de  RSU, proporcionando  um ambiente de  visualização da  situação  urbana. 

Buscando uma camada de ludicidade, Cleanxadá traz a gamificação como meio           
de incentivo à participação, a qual se dá sob a forma de desafios, pontuação e               
estabelecimento de ranking e  conquista de títulos,  selos e  troféus. 

A Figura 1 mostra a tela inicial do aplicativo. Na parte superior encontram-se             
informações sobre perfil, pontuação e posição no ranking, informando o usuário sobre            
seu desempenho,  e na  parte inferior  o mapa, desafios  e  panorama. 

 
Figura 1 - Tela inicial do aplicativo 



 

As marcações feitas pelos usuários ficam visíveis por no máximo três dias.            
Enquanto uma marcação existir, não será possível fazer novas marcações dentro de um             
raio de cinco metros a partir dela. Fazer marcações é apenas uma maneira de ganhar               
pontos. É possível também confirmar marcações feitas por outros usuários, o que poderá             
ser solicitado pelo aplicativo quando ele estiver em determinados locais, ou também            
participar de desafios semanais, que oferecem uma maior quantidade de pontos em troca             
de avaliações de ruas e áreas específicas. Desse modo, torna-se possível avaliar com             
mais  clareza o nível de  limpeza de  cada  área.  

Várias informações consolidadas são exibidas na opção “Panorama”. Essa seção          
permite ao usuário ter uma visão geral do todo, incluindo o total de marcações e a média                 
de  avaliação da  cidade, por exemplo.  

Ao tocar na foto no topo da tela inicial, é exibida a página de Perfil, onde o                 
usuário tem acesso a informações sobre o seu nível, pontuação, selos e troféus, dados              
por sua participação. 

Ao lado da foto de perfil se encontram informações sobre pontuação e ranking             
semanal. Ao fim da semana, esses pontos são somados à pontuação geral de cada              
usuário, sendo zerados a seguir. Isso permite que haja uma maior circulação de             
diferentes pessoas nos rankings semanais. Para ter acesso às informações de ranking, o             
usuário deve tocar na área à direita da foto de perfil. Será destacada a posição do                
usuário no ranking semanal, e ele também poderá verificar sua posição no ranking geral.              
Ao tocar sobre um usuário nas listas, são exibidos seus selos e troféus. Ao tocar na área                 
à esquerda da foto de perfil, é exibida a página Pontuação, onde se encontra o histórico                
de  pontos obtidos  durante a  semana.  

5. Considerações finais 
Ter uma cidade limpa só traz benefícios para a população, que passam por pontos              
importantes como a saúde e um melhor aproveitamento do espaço público. O projeto             
Cleanxadá propõe, de uma forma divertida, uma reflexão da população em relação ao             
lixo  que produz  e descarta  e como  isso  impacta sua vida  e  a dos  demais cidadãos. 

A aplicação não exige recursos avançados, apenas tecnologias básicas         
disponíveis em todo smartphone (como GPS, câmera e internet móvel), permitindo que            
uma  grande parcela  da população o utilize. 

Apesar de não ter sido feita de fato uma avaliação com os usuários, o protótipo               
foi sujeito à avaliação do orientador do projeto e de alguns colegas de classe, e de                
acordo com o parecer dos mesmos chegou-se às seguintes conclusões sobre os pontos             
fortes e fracos da interação: os pontos positivos foram a identidade visual bem resolvida              
e própria, que conta também com imagens, ilustrações e animações que auxiliam a             
interação (o botão de marcação de pontos de lixo e as fotos do lixo para tornar mais                 
lúdica e precisa a noção de quantidade são dois exemplo disso); interface clara e              
objetiva; tags para descrever as marcações e o auxílio de cores para indicar uma ação               
(como a conclusão de etapas). Os pontos negativos percebidos foram a quantidade e             
proporção de lixo nas imagens, que poderiam ser melhor exploradas para causar            
impacto e uma noção maior em relação à quantidade de lixo; além do resultado final de                
algumas partes da  aplicação como  logotipo  e  aparência das telas de  pontuação. 



 

É importante ressaltar que o projeto não é uma solução definitiva para o             
problema dos RSU, mas é suficiente para dar visibilidade a ele, e esse é um passo                
importante  na resolução  de qualquer  questão. 
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Abstract. The enthusiasm for robotics and automation leads many young peo-
ple to venture into building projects involving hardware and software. In this
context, an extension action was proposed by the Tutorial Education Program
- Information Technology (PET-TI), in partnership with the monitoring of pro-
gramming techniques for embedded systems I and II. The action aims to intro-
duce high school students to the area of robotics, through a course of microcon-
trollers. This article aims to make an account of the extension action, presenting
its planning, execution, preliminary results and its future steps.

Resumo. O entusiasmo pela robótica e automação leva vários jovens a se aven-
turarem na construção de projetos que envolvem hardware e software. Nesse
contexto, uma ação de extensão foi proposta pelo Programa de Educação Tu-
torial - Tecnologia da Informação (PET-TI), em parceria com a monitoria de
técnicas de programação para sistemas embarcados I e II. A ação visa inserir
alunos do ensino médio à área da robótica, por meio de um curso de micro-
controladores. O presente artigo tem como objetivo fazer um relato da ação de
extensão, apresentando seu planejamento, execução, resultados preliminares e
futuros passos.

1. Introdução

Atualmente, os estudantes do ensino básico estão imersos em um ambiente em que a
tecnologia é facilmente percebida: carros, celulares e computadores são exemplos que
todos conhecem e muitos utilizam, no entanto, poucos entendem [Benitti et al. 2009].
Esse tipo de tecnologia é composta por componentes físicos, denominados hardware,
que são coordenados por programas que gerenciam esses recursos físicos, denominados
software. A união desses dois eixos gera um sistema automatizado e a compressão desses
sistemas compõe a robótica [Barrientos and Barrientos 2007].

A robótica é uma área relativamente recente que tem ganhado espaço no mercado.
Essa área se envolve de maneira intrínseca, com outras grandes áreas como a eletrônica,
computação e mecânica. Essa recente área trata do estudo e desenvolvimento de sistemas
automáticos e controlados por chips de circuitos integrados [Miyagi and Villani 2008].



Diante disso, o Programa de Educação Tutorial - Tecnologia da Informação (PET-
TI) Conexão de Saberes, em parceria com a monitoria de técnicas de programação para
sistemas embarcados I e II, idealizou o primeiro curso de microcontroladores da UFC -
Campus Quixadá voltado para alunos do ensino médio, com o intuito de levar para os
alunos o conhecimento de tecnologias existentes e presentes em dispositivos do dia-a-
dia. O curso tem o objetivo de introduzir os conceitos de microcontroladores aos alunos
de informática da Escola Estadual de Educação Profissional Maria Cavalcante Costa, em
Quixadá-CE, por meio de aulas exploratórias e desenvolvimento de projetos.

2. Trabalhos Relacionados

Há diversas iniciativas de levar a robótica para o ambiente escolar, porém com kits com-
pletos de desenvolvimento ou plataformas já implementadas, como apresentam os traba-
lhos de Benitti et al. (2009) e Santos et al. (2010). O trabalho de Benitti et al. (2009)
apresenta um experimento realizado com alunos do primeiro ano do ensino médio. Nesse
experimento, os alunos programam robôs para realizarem rotas sobre o mapa de Santa
Catarina, aplicando conceitos relacionados à matemática, geografia e programação de
computadores. O trabalho de Santos et al. (2010), aborda o desenvolvimento de um kit
de robótica de baixo custo, levando em consideração o alto custo de kits proprietários já
existentes, e utilização do kit nos cursos técnicos e tecnológicos. Os kits desenvolvidos
nesse trabalho custaram em torno de 30 reais, mostrando assim a viabilidade do kit para
escolas públicas, por exemplo.

Diferente da ação apresentada no trabalho de Benitti et al. (2009)
[Santos et al. 2010], o curso de microcontroladores possui um custo bem mais baixo, pois
os microcontroladores são circuitos integrados de baixo custo e compactos, reduzindo as-
sim o custo e o tamanho do produto desenvolvido. Com relação à iniciativa apresentada
no artigo de Santos et al. (2010), o curso de microcontroladores se diferencia no tipo
de produto desenvolvido, pois o trabalho de Santos et al. (2010) mostra o desenvolvi-
mento de kits de robótica educacional, enquanto o curso de microcontroladores propõe a
inserção dos alunos de ensino médio por meio de experimentos com microcontroladores.

3. Procedimentos Metodológicos

Para a execução da atividade, foi selecionada a turma de segundo ano de informática da
escola profissional, pois o seguinte pré-requisito básico era necessário: possuir conheci-
mentos básicos de programação, mais especificamente em lógica de programação, e os
alunos da escola profissional já estavam familiarizados com o assunto.

O plano de aulas foi elaborado baseado no plano vigente da disciplina de Micro-
controladores (QXDEC12), ofertada no campus da UFC em Quixadá. As aulas cobrem
os periféricos e funcionalidades básicas do microcontrolador, além de uma visão geral do
protocolo de comunicação de dados. Foi criado um canal no Youtube - Curso de Micro-
controladores1 - para que os bolsistas organizadores da atividade possam gravar as aulas
teóricas e disponibilizar para os alunos. Para a aplicação prática do conhecimento teórico
adquirido, foram estabelecidos os seguintes componentes eletrônicos: microcontrolado-
res, LEDs, resistores, capacitores, displays LCD, servos motores e protoboards. A IDE

1https://www.youtube.com/playlist?list=PLZiIPb7TLuggvQhqH4M8fW-YJydI4yoLH



MPLABX e o compilador XC8, ambos da empresa Microchip, são os softwares utilizados
para desenvolvimento e simulação dos programas desenvolvidos pelos alunos.

Ao final do curso, os ministrantes realizarão o acompanhamento do projeto final
dos alunos. Nesse projeto, os alunos deverão implementar um carro de controle remoto,
utilizando os conceitos aprendidos ao longo do curso.

4. Desenvolvimento

O curso foi iniciado em maio de 2017 e planejado para ter duração de 32 horas distribuídas
em 2 horas semanais. Nos itens seguintes, são apresentadas algumas aulas já ministradas
e como ocorreram sua execução.

• Visão geral do Microcontrolador PIC18F4550: Nessa aula, foram exploradas as
características gerais do microcontrolador PIC18F4550, como memórias de pro-
grama e dados, velocidade de operação, portas I/O, portas que suportam A/D,
comparadores, arquitetura e faixa de tensão de operação. Todas as informações
apresentadas foram simplificadas, para não causar muitas dúvidas aos alunos.

• Paradigmas de programação para microcontroladores: Alguns paradigmas de
programação para microcontroladores foram abordados no curso, como operações
com bits e a manipulação dos bits de configuração. Além da aplicação desses
conceitos, percebeu-se a necessidade dos alunos de revisar alguns conceitos de
programação em C, como estruturas de seleção, estruturas de repetição, funções,
os tipos básicos de dados em C, alocação de memória e ponteiros. Na aula de
paradigmas de programação, foi aplicado uma técnica de aprendizado denominada
programação em pares. Essa técnica consiste na programação conjunta com dois
alunos, sendo um deles o piloto (o que produz o código de fato) e o copiloto
(o aluno que auxilia o piloto). Utilizando-se essa técnica, percebeu-se a maior
participação da turma na aula, além do protagonismo dos alunos na construção do
conhecimento.

• Configuração e Programação de Periféricos IO: Após a exposição da visão ge-
ral do PIC18F4550 e dos paradigmas de programação para microcontroladores,
foram explorados os pinos de entrada e saída do chip. Foram estudados os re-
gistradores associados às portas PORT, TRIS e LAT e seus respectivos modos de
operação e valores. Foram apresentados os modos de acesso aos registradores
em C e o código de mudança de estado de um LED. Para a execução do primeiro
código em um microcontrolador, foi necessário um conhecimento básico de proto-
tipagem, então alguns dispositivos foram apresentados como protoboards, LEDs,
resistores, capacitores, osciladores e jumpers, além do circuito de gravação do
PicKit2.

• Display de 7 Seguimentos: O primeiro dispositivo estudado foi o LED, sendo
esse o componente mais básico de saída de dados (ou tensão). Estudou-se, então,
o display de 7 seguimentos como um dispositivo composto por LEDs e foi ex-
plorada a formação dos 10 dígitos numéricos que podem ser formados com esse
componente. Nessa aula, os alunos utilizaram os conhecimentos de operações
com bits para formar os dígitos. Por ser uma aula teórica, um código prático não
foi gravado e executado no PIC, mas simulações com um dispositivo regulador de
tensão mostraram a configuração do display.



4.1. Etapas Futuras
Como próximos passos futuros, pretende-se:

• Apresentar o display LCD como dispositivo de saída, e algumas funções de con-
figuração do mesmo.

• Explorar o protocolo de comunicação USART com seus modos de operação e suas
configurações de operação. Para exemplificar a utilização do protocolo USART,
será utilizado o módulo de comunicação sem fio RF430 AM, que mais à frente será
utilizado para fazer uma interface entre um carro de controle remoto e o controle
remoto.

• Abordar as características do módulo ADC e suas configurações básicas. Os alu-
nos utilizarão o sensor de luminosidade LDR para coletar o nível de luminosidade
ambiente e enviar esse nível para o PIC em forma de onda analógica. O PIC, por
sua vez, converterá essa onda analógica em sinais digitais de 13 bits de precisão,
através do modulo ADC.

• Abordar o módulo PWM, suas características e sua configuração no PIC. Nessa
parte do curso, será utilizado o servo motor 3g, que é controlado por pulsos pe-
riódicos gerados pelo módulo PWM. Esse servo será utilizado para controlar o
angulo de direção das rodas dianteiras de um carro de controle remoto.

• Desenvolver um carro de controle remoto. Esse projeto final tem o objetivo levar
os alunos a uma compreensão maior dos conceitos, e a aplicação do conhecimento
adquirido no curso, por meio do desenvolvimento de uma aplicação.

5. Resultados
Visando identificar se a realização da atividade instigou o interesse dos alunos pela robó-
tica e para obter um feedback acerca do curso, foi solicitado aos alunos que respondessem
a um questionário de avaliação. No momento da aplicação do questionário, estavam pre-
sentes em sala apenas vinte e nove (29) dos trinta (30) participantes.

No questionário, foram feitas perguntas relacionadas ao conhecimento prévio dos
alunos sobre programação, e todos eles já haviam tido contato no curso técnico, como
esperado. Poucos alunos (17,3%) afirmaram ter um desempenho alto nas disciplinas de
programação que fizeram, a maioria (51,7%) afirmou ter desempenho mediano e o res-
tante (31%) afirmou ter baixo desempenho. Maior parte dos alunos (65,5%) manifestou
ter interesse por robótica. Essas informações podem ser visualizadas nos gráficos a seguir:
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(a) Desempenho dos alunos nas disciplinas de
programação vistas no curso técnico.
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(b) Interesse dos alunos por robótica

No mesmo questionário, foram feitas perguntas com o intuito de se obter um re-
torno dos alunos sobre o curso. Quase todos os alunos (93,1%) consideraram interessante



a proposta do curso. Mais da metade dos que responderam ao questionário (58,6%) afir-
maram que o conteúdo foi aplicado com velocidade ideal e as outras respostas relaciona-
das à velocidade da aplicação do conteúdo foram distribuídas entre rápida (27,6%), muito
rápida (10,3%) e lenta (3,4%). Essas informações podem ser visualizadas nos gráficos a
seguir:
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(c) Avaliação dos alunos relacionada a velocidade
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(d) Interesse dos alunos pela proposta do curso.

As últimas perguntas do questionário foram relacionadas à experiência dos alunos
ao entrarem em contato com a robótica. Todos os alunos (100%) passaram a considerar
a robótica importante para a sociedade. A maioria dos alunos (69%) se sentiu estimulado
a aprender robótica, tendo apenas uma minoria (31%) que não se sentiu. Esses dados
podem ser visualizados nos gráficos a seguir:
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(e) Resposta dos alunos sobre a importância da ro-
bótica para a sociedade.

69%
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(f) Resposta dos alunos sobre se sentirem estimula-
dos a aprender robótica, ou não.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A partir das experiências vividas e dos dados coletados, foi possível inferir que os alunos
conseguiram compreender os temas abordados no curso e que passaram a ter um interesse
maior pela robótica.

Após a conclusão do curso, serão realizados novas pesquisas com as turmas pos-
teriores para compararmos os resultados, de modo a obtermos um feedback do curso no
decorrer dos anos. Novas metodologias serão pensadas e aplicadas, para que a atividade
seja cada vez mais aprimorada.
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Abstract. Planning is the area of Artificial Intelligence concerned about the
deliberated process of finding a plan of actions that achieves some goals. In
practical applications, actions are uncertain, having non-deterministic effects.
Solutions for non-deterministic planning problems are based on symbolic model
checking. In addition, the traditional symbolic model checking approaches are
based on the temporal logic CTL, a logic that does not consider actions that
cause the state transitions and, thus, it is not adequate to represent planning
problems. This paper presents the studies about planning as model checking
area based on α-CTL logic, which is capable of distinguishing the actions that
causes state transitions. The goal is the construction of efficient algorithms to
solve planning problems under uncertainty.

Resumo. Planejamento é a área da Inteligência Artificial que se preocupa com
o processo de elaboração de um plano de ações para o alcance de metas. Em
aplicações práticas, as ações possuam efeitos incertos, i.e., não determinı́sticos.
Soluções para problemas de planejamento não-determinı́stico são baseadas na
abordagem de verificação simbólica de modelos. Ademais, as abordagens tra-
dicionais de verificação simbólica de modelos são baseadas na lógica temporal
CTL, uma lógica que não considera as ações que causam as transições de esta-
dos e, por este motivo, não é adequada para representar problemas de planeja-
mento. Este trabalho apresenta os estudos realizados na área de planejamento
como verificação simbólica de modelos com base em uma lógica capaz de dis-
tinguir as ações que causam as transições entre estados, a lógica α-CTL. O
objetivo deste estudo é a construção de algoritmos eficientes para solucionar
problemas de planejamento sob incerteza.

1. Introdução
Em Inteligência Artificial, Planejamento Automatizado é o estudo do processo delibe-
rativo de escolha de ações para que um agente inteligente possa atingir suas metas
[Russell and Norving 2013]. Um problema de planejamento é dado em termos: (i) do
domı́nio de planejamento, i.e., uma descrição de como o ambiente é modificado com as
ações do agente, (ii) do estado inicial, i.e., da situação inicial que o agente encontra-se e;
(iii) da meta de planejamento, uma propriedade que deve ser satisfeita.

Considere que um agente, inicialmente em um andar superior de um prédio tenha
como meta alcançar o andar inferior. O agente pode optar por ir-pela-escada ou ir-pelo-
elevador. A ação ir-pela-escada pode levar o robô em segurança ao andar inferior mas
também pode ocorrer um acidente e o robô danificar-se. Já a ação ir-pelo-elevador leva



Figura 1. Domı́nio de planejamento, adaptado de [Pereira 2007].

garantidamente o robô em segurança ao andar inferior. Dizemos que a ação ir-pela-escada
é uma ação não determinı́stica, pois há incerteza sobre seus efeitos.

A solução para um problema de planejamento não-determinı́stico é denominada
polı́tica. Uma polı́tica define um padrão de comportamento para o agente, onde em cada
instante ele observará o estado corrente do ambiente e executará a ação mais apropri-
ada para esse estado [Santos and Barros 2017]. Uma polı́tica, pode ser fraca, forte ou
forte-cı́clica [Cimatti et al. 2002]. A qualidade da solução dependerá da estratégia que o
agente adotará. A polı́tica forte expressa uma estratégia pessimista, uma vez que o agente
escolherá ações que garantam o alcance da meta a despeito do não-determinismo. No
exemplo da Figura 1, a solução por meio da ação ir-pelo-elevador representa uma polı́tica
forte. Já a polı́tica fraca expressa uma estratégia otimista, na qual o agente “conta com
a sorte”. No caso do problema apresentado na Figura 1, a solução por meio da ação ir-
pela-escada é uma polı́tica fraca pois, apesar do agente esperar alcançar o andar inferior
e não danificar-se, não há garantias que a meta seja alcançada. E por fim, na polı́tica
forte-cı́clica, o agente adota uma estratégia de tentativa e erro.

Um problema de planejamento pode ser modelado como um problema de
verificação de modelos [Clarke et al. 1999], uma a área conhecida como planeja-
mento como verificação de modelos [Fourman 2000, Cimatti et al. 2002, Pereira 2007,
Bertoli et al. 2013, Menezes 2014, Álvaro Torralba et al. 2015, Santos and Barros 2017].
Este artigo tem por objetivo apresentar a área de planejamento como verificação simbólica
de modelos, que utiliza representações e estruturas de dados eficientes capazes de tratar
problemas com até 1020 estados [Burch et al. 1990].

2. Planejamento como Verificação de Modelos

Verificação de modelos é uma abordagem formal usada para determinar se um modelo de
um sistema satisfaz uma dada propriedade. Um verificador de modelos é um algoritmo
que recebe como entrada a tripla (M,s,ϕ) e visita todos os estados do modelo M para
verificar se a propriedade ϕ é satisfeita a partir do estado s. Se (M,s) ⊧ ϕ, então o veri-
ficador retorna sucesso, e do contrário, ele retornará um contra-exemplo [Pereira 2007].

A abordagem tradicional de verificação de modelos, utiliza lógicas temporais tais
como CTL e LTL para expressar as propriedades do sistema. No entanto, tal formalismo



não é adequado para a área de planejamento, uma vez que não são capazes de representar
em suas fórmulas as ações que causam as transições entre estados [Pereira 2007]. Desta
forma, definiu-se a lógica α-CTL [Pereira 2007] que é uma extensão da lógica CTL capaz
de diferenciar as ações nas transições entre estados.

As fórmulas da lógica α-CTL são formadas por operadores temporais pontuados -
⊡ (invariantemente), ⊙ (sucessor imediato), ⟐ (finalmente) e D (até que) - que devem ser
precedidos por algum quantificador de caminho: ∀ (para todo caminho) ou ∃ (existe um
caminho). A pontuação nos operadores temporais indica uma quantificação existencial
de ação. Assim, podemos verificar se a partir de um estado “existe uma ação que seja
executada e que não danifique o robô”.

Para ilustrar a semântica da lógica α-CTL e como ela diferencia-se da semântica
da lógica CTL, iremos recorrer ao exemplo do robô e da escada (Figura 1). A fórmula
CTL ∀ ○ ¬danificado, que significa “em todos os próximos estados o robô não estará
danificado”, não é satisfeita a partir do estado s0, uma vez que no estado s2 o robô está
danificado. Já em α-CTL, a fórmula ∀⊙¬danificado é satisfeita em s0, uma vez que todos
os efeitos de uma ação (neste caso, a ação ir-pelo-elevador) garante que o robô não esteja
danificado no próximo estado.

O algoritmo de planejamento como verificação de modelos computa o conjunto
de estados que finalmente satisfaz uma meta ϕ realizando uma busca regressiva a partir de
todos os estados que satisfazem ϕ e em, cada passo, computando operações denominadas
de pré-imagem de um conjunto de estados.

Dado um conjunto de estados Y ⊆ S, uma operação de pré-imagem computará
um conjunto de estados X que alcançam Y , existindo dois tipos dessas operações: a
pré-imagem fraca e a pré-imagem forte. A pré-imagem fraca de um conjunto de estados
X ⊆ S computa um conjunto de pares estado-ação que possivelmente alcançam X . Já
a pré-imagem forte de um conjunto de estados X computa um conjunto de pares que
garantidamente alcançam X [Pereira 2007].

Considere novamente o domı́nio da Figura 1. Em CTL, a pré-imagem fraca de s1,
por exemplo, é o estado s0 pois existe uma transição que sai de s0 e chega em s1. Em
α-CTL, a pré-imagem fraca também é o estado s0. Todavia, no cálculo da pré-imagem
forte há diferença entre os estados computados. Em CTL, a pré-imagem forte do estado
meta s1 é um conjunto vazio pois não há estado no modelo em que todas as transições
que saiam deste estado levem ao estado s1. Isso ocorre porque CTL não “enxerga” que as
transições são provenientes de duas ações diferentes. Já na lógica α-CTL, a pré-imagem
forte de s1 é o estado s0 uma vez que por meio da transição rotulada pela ação ir-pela-
escada é possı́vel garantir que o robô não se danifique. Isso quer dizer que um planejador
baseado em CTL devolveria falha e um planejador baseado em α-CTL devolveria o plano
ir-pelo-elevador.

As operações de pré-imagem em α-CTL são definições como a seguir:

prefraca = {(s, a) ∶ s ∈ S, a ∈ A eT (s, a) ∩X ≠ ∅}

preforte = {(s, a) ∶ s ∈ S, a ∈ A e∅ ≠ T (s, a) ⊆X}



3. Planejamento como Verificação Simbólica de Modelos

A verificação simbólica de modelos é uma abordagem para contornar o problema de ex-
plosão do espaço de estados. Nesta abordagem, estados e transições do domı́nio de plane-
jamento são representados simbolicamente como conjuntos, codificados como fórmulas
proposicionais. Tal representação é em oposição à representação enumerativa do domı́nio
de planejamento, em que os estados são representados individualmente. Os algoritmos de
verificação simbólica de modelos utilizam estruturas de dados denominadas (Diagramas
de Decisão Binária (BDDs - Binary Decision Diagrams) [Bryant 1995], estrutura similar
a uma árvore de decisão mas que cujo poder de compactação permite a representação de
conjuntos de estados com até 1020 estados [Burch et al. 1990].

Mostraremos como codificar estados, conjuntos de estados e transições de um
domı́nio de planejamento como fórmulas da lógica proposicional. Considere uma versão
simplificada do robô que está no andar superior de uma edificação e precisa chegar ao
térreo, mas que não há problemas de acesso ao elevador, i.e., ao tomar a ação ir-pelo-
elevador o robô sempre consegue estar no elevador no momento posterior. A Figura 1
ilustra o espaço de estados desse domı́nio modificado. As proposições que representam
um estado nesse domı́nio são: robo-no-andar0, sendo verdadeira se o robô encontra-se
no andar0 e falsa se o robô encontra-se no andar1 e; danificado, que é verdadeira se
o robô está danificado ou falsa se ele está em boas condições. Com duas proposições é
possı́vel ter quatro possı́veis estados, mas descartamos a possibilidade de um robô danifi-
cado no andar1. Assim, temos três estados representados na Figura 1. Nestas condições,
se o robô decidir ir-pelo-elevador, teremos uma solução forte, em que ele certamente
chegará no andar0 sem danificações (estado s1). Entretanto, caso ele escolha a ação não-
determinı́stica ir-pela-escada, teremos dois possı́veis estados sucessores: o estado em que
o robô está no andar0 e danificado (estado s1) e o estado que o robô está no andar1 e em
boas condições (estado s0).

Para representar simbolicamente o domı́nio de planejamento da Figura 1, devemos
saber como codificar estados, conjuntos de estados, transições e conjuntos de transições
como fórmulas da lógica proposicional. Chamaremos de ξ(s), ξ(X) e ξ(t) e ξ(T ) as
fórmulas proposicionais que codificam, respectivamente, um estado s ∈ S, um conjunto
de estados X ⊆ S, uma transição entre estados t ∈ T e, um conjunto de transições entre
estados ξ(T ) ⊆ T .

Codificação de estados: Um estado s ∈ S é representado simbolicamente
como uma conjunção de todos os valores dos literais que definem este estado. Como
exemplo, mostraremos a codificação do estado s0, sendo ξ(s0) a fórmula: ξ(s0) =
¬robo-no-andar0 ∧ ¬danificado. Um conjunto de estados X ⊆ S é representado sim-
bolicamente como uma disjunção entre os estados pertencentes a X .

Codificação de transições Um transição t = (s, a, s′) é representado simbolica-
mente como s sendo os valores das variáveis no estado que antecede a transição da ação
a e s′ representam os valores das variáveis no estado sucessor a transição. Como exem-
plo, mostraremos a codificação da transição t = {s0, ir-pelo-elevador, s1} é representada
pela fórmula ξ(t): ξ(t) = ξ(s0)∧ ξ(ir-pelo-elevador)∧ ξ(s′1). Um conjunto de transições
é feito de forma análoga ao de estados, sendo representado simbolicamente com uma
disjunção das transições dos estados pertencentes a X .



As pré-imagens simbólicas são computadas com operações na lógica booleana
quantificada (QBF - Quantified Boolean Formulas)[Büning and Bubeck 2009]. Os BDDs
são então utilizados para realizar as operações entre estados e transições.

4. Conclusões
Como foi exposto neste artigo, a abordagem de planejamento como verificação simbólica
de modelos utilizando a lógica α-CTL possibilita a representação das ações que foram
executadas em determinados estados bem a manipulação de grandes conjuntos de esta-
dos, otimizando, assim, o custo do planejamento. Trabalhos futuros envolvem o estudo
e aperfeiçoamento da implementação de algoritmos simbólicos bem como a realização
de testes em domı́nios não-determinı́sticos da Competição Internacional de Planejamento
(IPC - International Planning Competition). Outro trabalho futuro é modelar um pro-
blema de engenharia da computação como um problema de planejamento e utilizar os
algoritmos implementados para encontrar uma solução para tal problema.
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Abstract. Although very advantageous, the use of Digital Marketing through
social media is still little used and often unknown by individual microentrepre-
neurs. This paper reports the research and results obtained on the use of Digital
Marketing through the social network Facebook, having as object of study the
pages of beauty salons, located in Quixada, whose are administrated by micro-
entrepreneurs. The study was conceived through a partnership between UFC
and SEBRAE, both located in Quixadá, aiming to identify the demands of Infor-
mation Technology courses to be offered by UFC for this audience.

Resumo. Apesar de muito vantajosa, a utilização de Marketing Digital através,
principalmente, de mı́dias sociais ainda é pouco utilizada e muitas vezes desco-
nhecidas por Microempreendedores Individuais. Este artigo relata a pesquisa e
os resultados obtidos sobre a utilização do Marketing Digital por meio da rede
social Facebook, tendo como objeto de estudo as páginas de salões de beleza de
Microempreendedores Individuais do municı́pio de Quixadá. O estudo foi con-
cebido por meio de uma parceria entre o Núcleo de Inclusão Digital da UFC e
o SEBRAE, ambos situados na cidade de Quixadá, visando à identificação de
demandas de cursos de extensão na área de Tecnologia da Informação a serem
ofertados pela UFC para este público.

1. Introdução
Com o crescimento da internet, empresas perceberam novas formas de divulgação de seus
negócios, utilizando o chamado Marketing Digital. Marketing, de forma geral, abrange
não apenas a construção de relacionamentos com os clientes, é utilizado também para
“vender” ideias, tendo como principal objetivo a identificação do que é necessário para
lançar um produto ou serviço, apresentando-os aos possı́veis clientes para posteriormente
vendê-los [Prado Junior et al. 2016]. O Marketing Digital surgiu como uma vertente do
Marketing, tendo um foco maior na criação de uma comunicação direta e personalizada
entre a empresa e os clientes [Prado Junior et al. 2016].

Apesar de muito vantajosa, a utilização de Marketing Digital através de mı́dias
sociais, como o Facebook, ainda é pouco utilizada e muitas vezes desconhecidas por Mi-
croempreendedores Individuais, os chamados MEIs [DiGrande et al. 2013]. Nesta pes-
quisa foram considerados MEIs os profissionais que faturam até R$ 60 mil reais por
ano [Cruz 2017]. Os principais benefı́cios do investimento em Marketing Digital é a
promoção da marca ou negócio e ainda a retenção e fidelização dos clientes [Cruz 2017].



Entre MEIs, 38.2% são do setor de serviços. Dentre as atividades mais frequentes
estão as de cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza com 7.3%, ficando
atrás apenas do comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, que possui 9.8%
[SEBRAE 2017]. As atividades de cabeleireiros e de outras atividades de tratamento
de beleza possuem 76% e 96%, respectivamente, de MEIs do sexo feminino. Ainda de
acordo com o [SEBRAE 2017], o crescimento acumulado de MEIs no Ceará, no perı́odo
de dezembro de 2013 até dezembro de 2016, foi de 78,8%. O número de MEIs no Ceará,
em dezembro de 2016, era de 215.198. No municı́pio de Quixadá, o número de MEIs do
setor de serviços, no ano de 2014, foi de 469 [DATASEBRAE 2017].

A UFC atua desde 2007 na cidade Quixadá por meio de um campus temático, es-
pecializado em cursos de graduação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TICs). No entanto, a demanda por conhecimento em TICs estende-se além daquela ofer-
tadas pelos cursos de graduação e exige a intensificação de práticas extensionistas visando
à integração da universidade com a comunidade acadêmica e com a comunidade geral de
Quixadá e municı́pios vizinhos. Neste contexto, surgiu o programa de extensão Núcleo
de Inclusão Digital (NID) que possui como frentes de trabalho: (i) a prática permanente
de monitoramento da demanda da comunidade para cursos e eventos em TICs e; (ii) a
abertura do diálogo de instituições parceiras, públicas e privadas.

Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o resultado de uma das ações desenvol-
vidas pelo NID em parceria com o SEBRAE-Quixadá visando realizar um levantamento
sobre as necessidades de cursos de TICs para um público especı́fico que participa de en-
contros mensais promovidos pelo SEBRAE. Em um destes encontros, o NID promoveu
uma palestra sobre Marketing Digital pelo Facebook com foco em boas práticas volta-
das à empreendimentos de salão de beleza [Date 2017]. Nesta ocasião, foram realizados
questionários para coletar dados sobre a experiência no uso de ferramentas de TICs. No
questionário também foi pedido que os proprietários informassem a página no Facebook
de seus estabelecimentos para que posteriormente fossem feitas análises dessas páginas.

2. Pesquisa com Microempreendedores Individuais

Em uma parceria com o SEBRAE de Quixadá, foi realizado uma palestra com os micro-
empreendedores individuais do setor de salão de beleza de Quixadá. Nessa palestra fo-
ram abordados assuntos como o uso do Marketing Digital e algumas boas práticas sobre
a utilização do Facebook e Instagram por esses microempreendedores. Após a realização
dessa palestra, foi solicitado que os microempreendedores respondessem um questionário
com 15 questões, que abordavam desde quais os serviços são ofertados no salão, até seus
conhecimentos em informática. Além de questões objetivas, tinha duas questões, onde
os microempreendedores podiam colocar o nome da página de seus salões, tanto no Fa-
cebook quanto no Instagram, caso os possuı́ssem. Após os dados do questionário terem
sido coletados, todas as repostas foram colocadas em um questionário do Google Forms
para que fossem gerados alguns gráficos para análises posteriores.

A partir das respostas dos questionários, foram obtidas algumas das páginas dos
salões de beleza dos MEIs. Nas páginas foi feita uma análise de conteúdo adaptando
algumas boas práticas de [Date 2017], são elas: Identidade do Salão, verificando se a
página possui uma logo nas imagens do perfil e/ou da capa de sua página; Divulgação
de Promoções que estejam acontecendo no salão de beleza, tanto de comercialização



de produtos quanto dos serviços prestados no salão; Criação de Relacionamento com os
clientes, com o intuito de fidelizar os clientes; Conteúdos atualizados e de qualidade, para
estimular a participação dos clientes na página; Conteúdos multimı́dias, verificando se na
páginas são postadas, além de imagens, vı́deos, gifs, entre outros; Divulgações Mútuas,
para aumentar o publico que tem acesso ao salão de beleza; Loja Virtual, verificando se a
página faz uso dessa ferramenta do Facebook, para venda dos produtos de beleza.

3. Resultados
A partir do questionário foi possı́vel perceber o perfil dos MEIs em relação ao seus co-
nhecimentos em informática e o uso de ferramentas digitais para marketing. Dos 12 MEIs
que responderam o questionário, 6 (50%) possuem internet no salão e em sua residência,
como mostrado na Figura 1.

50.0 %

Sim. Em ambos

41.7 %

Sim. Somente em casa

8.3 %

Sim. Somente no salão

0.0 % Não possui

Figura 1. Relação entre os entrevistados e a disponibilidade de acesso à internet.

Outros dados obtidos foram de que apenas 6 MEIs possuem notebook ou compu-
tadores e apenas 1 não utiliza o Facebook no celular. Também foi observado que 6 MEIs
possuem uma página no Facebook para o seu salão, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2. Experiência dos MEIs no uso de tecnlogia.

Com relação a ferramentas de edição de imagens e vı́deos, 8 desses MEIs não
conhecem as de edição de vı́deos e 7 não conhecem as de edição de imagens e 9 desses
MEIS não utilizam nenhuma ferramenta de controle financeiro, outro dado obtido no
questionário foi de que em 8 dos salões também são vendidos produtos de beleza, essas
informações estão dispostas na Figura 3.



Figura 3. Conhecimento dos MEIs em ferramentas de auxı́lio à produção de
conteúdos, gestão e vendas on-line.

Na análise de conteúdo das páginas dos salões no Facebook, em relação à boa
prática Identidade do salão, foi observado que 3 das páginas possuem a logo do salão nas
imagens do perfil e 2 páginas possuem a logo em sua capa. Com relação à divulgação de
promoções nas páginas, 2 das páginas divulgava apenas os serviços realizados no salão,
1 página divulgava apenas os produtos de beleza vendidos no salão, 1 página divulgava
tanto as promoções dos serviços quanto dos produtos vendidos e 1 página não realizava
divulgação. Já na criação de relacionamentos com os clientes, 5 das páginas dos salões
postavam entre mensagens de agradecimento, reflexivas ou humorı́sticas, apenas 1 das
páginas apenas fazia postagens dos serviços realizados no salão.

Com relação à boa prática de postar conteúdos atualizados e de qualidade, 5
das páginas dos salões postam bons conteúdos que variavam dos trabalhos executa-
dos nos salões a notı́cias sobre beleza e 1 dos MEIs postou na página sobre cursos de
especialização que realizou, entretanto, a frequência de postagens das páginas dos 6 salões
analisados é muito baixa. Em relação aos conteúdos multimı́dias, 2 das páginas dos salões
postam apenas imagens e o restante posta tanto imagens quanto vı́deos. Com relação á
divulgações mútuas e a utilização da ferramenta do Facebook de loja virtual, nenhuma
das páginas dos salões analisada realizavam essas boas práticas.

Assim, a partir dos resultados foi possı́vel identificar algumas possibilidades de
cursos de extensão a serem ofertados aos MEIs, a saber: cursos sobre ferramentas de
controle financeiro para auxiliar na gestão dos salões; cursos sobre a ferramenta de Loja
Virtual do Facebook para os salões que também vendem produtos de beleza em seu espaço
fı́sico; cursos sobre ferramentas de edição de imagens e vı́deos através de aplicativos para
smartphones. Cada participante da pesquisa receberá um relatório sobre o resultado da
análise da página do seu salão com as sugestões das melhorias que podem ser implantadas.
O NID oferecerá também o serviço gratuito de implantação destas melhorias.

4. Conclusões

A partir dos resultados obtidos, tanto no questionário, quanto nas análises das páginas
do Facebook foi perceptı́vel que apesar de grande maioria dos entrevistados utilizarem
o Facebook em seus perfis pessoais, poucos o utilizam para realizar o marketing dos
seus salões através de páginas. Outro aspecto percebido foi a falta de conhecimento em



ferramentas de edição de imagens e vı́deos e principalmente em ferramentas de controle
financeiro que auxiliariam bastante na gestão dos salões.

Na análise das páginas do Facebook foi observado que os salões utilizam as
páginas principalmente para a divulgação dos trabalhos realizados no salão, mostrando
os visuais antes e depois, ao invés de tentarem criar relacionamentos com os clientes e
promover seus serviços e produtos, caso vendam.

As boas práticas que os salões deveriam adotar nas páginas do Facebook de seus
salões é intensificar a frequência de postagens, para aqueles que não possuem logo para
seus empreendimentos, procurar designers que possam produzi-las. Procurar formas al-
ternativas que estimulem o engajamento dos clientes nas páginas é outra solução para um
melhor uso dessa ferramenta. Outra melhoria existente nessas páginas é exposição dos
serviços realizados no salão. Investir em divulgações mútuas, com o intuito de aumentar
o número de potenciais clientes para o salão e fazer uso da ferramenta de loja virtual exis-
tente no Facebook para modernizar a comercialização dos produtos de beleza existentes,
dos salões que vendem esses produtos, são outras melhorias a serem feitas nas páginas.

Assim, a partir deste estudo foi possı́vel identificar as demandas de cursos de
TICs que podem ser ofertados aos MEIs. Uma outra contribuição deste trabalho é que
cada MEI, participante da pesquisa, receberá um relatório sobre o resultado da análise da
página do seu salão com as sugestões das melhorias que podem ser implantadas.
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Abstract. Contexto: There is a growing interest in the adoption of 

collaborative tools in the software development process, however, there are no 

studies about the research types that have been conducted in the area as well 

as the most investigated topics. Objective: Describe an ongoing work in the 

state of the art of collaborative tools. Method: A systematic mapping study 

was adopted to conduct this work. Results:  The research protocol has been 

elaborated with the aim of investigating the definitions, characteristics, 

classifications, criteria for the adoption a tool as well as challenges faced in 

their development.  Conclusão: At the end of this work, we hope to collaborate 

with an overview of the area contributing to the state of art and practice. 

Resumo. Contexto: Existe um crescente interesse pelo uso de ferramentas 

colaborativas no processo de desenvolvimento de software, entretanto, não 

existem estudos sobre os tipos de pesquisas que vêm sendo conduzidos na área 

e quais os tópicos mais investigados. Objetivo: Descrever um trabalho em 

andamento sobre o estado da arte referente a ferramentas colaborativas.  

Método: Mapeamento sistemático foi adotado para a realização deste 

trabalho. Resultados: O protocolo de pesquisa está sendo elaborado com o 

objetivo de investigar as definições, características, classificação, critérios 

para adoção de uma ferramenta e desafios enfrentados no seu 

desenvolvimento.  Conclusão: Ao final deste trabalho, espera-se colaborar 

com uma visão geral da área contribuindo para o estado da arte e da prática. 

1. Introdução 

A Internet hoje possibilita o relacionamento entre outras pessoas em qualquer 

lugar do mundo. Por meio desse mundo conectado, é possível que as pessoas possam 

trabalhar juntas, ao mesmo tempo, sem a necessidade de estarem no mesmo ambiente 

físico. Para proporcionar uma melhor comunicação durante o trabalho, as ferramentas 

colaborativas desempenham papel fundamental nesse processo de conexão.  

Apesar do crescente interesse pelo uso de ferramentas colaborativas no processo 

de desenvolvimento de software, não existem estudos sobre os tipos de pesquisas que 

vêm sendo conduzidos na área e quais os tópicos mais investigados. Tendo em vista a 

necessidade de conhecimento sobre essas ferramentas, o objetivo desse projeto de 

pesquisa é realizar um mapeamento sistemático da literatura sobre ferramentas 

colaborativas. Ao final do projeto, espera-se propor um guia para escolha de 

ferramentas a partir dos resultados obtidos no mapeamento. 



 

 

 

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta o referencial 

teórico. A metodologia de pesquisa adotada é apresentada na Seção 3. Os resultados são 

descritos na Seção 4. Nossas conclusões são discutidas na Seção 5. 

2. Background 
2.1. Ferramentas Colaborativas 

São ferramentas computacionais que auxiliam o trabalho em grupo. Para que um 

software possa ser classificado como uma ferramenta colaborativa é necessário que seja 

de fácil controle, possua uma boa interação entre os usuários, independente se estejam 

ou não no mesmo espaço físico (OLIVEIRA, 2006).  

Um sinônimo que está comumente associado a sistemas e ferramentas 

colaborativas é o groupware e CSCW (Computer Supported Cooperative Work). Para 

alguns pesquisadores, ambos os termos possuem o mesmo significado. Contudo, 

existem aqueles que preferem associar o groupware a ferramenta computacional que 

auxilia no trabalho colaborativo e designam CSCW tanto para os sistemas quanto para 

os efeitos sociais do trabalho em grupo (NICOLACI-DA-COSTA e PIMENTEL, 2011).  

2.2. Mapeamento sistemático da literatura 

É uma metodologia de pesquisa científica que tem como objetivo reunir dados 

relevantes sobre determinado assunto. Muitas vezes, ele apresenta um resumo visual, o 

mapa, dos seus resultados (PETERSON et al, 2008).  

Os Estudos de Mapeamento Sistemático (também conhecidos como Estudos de 

Escopo) são projetados para fornecer uma ampla visão geral de uma área de pesquisa, 

para estabelecer se a evidência de pesquisa existe em um tópico e fornecer uma 

indicação da quantidade de evidência. Os resultados de um estudo de mapeamento 

podem identificar áreas adequadas para a realização de Revisões de Literatura 

Sistemática (RSL) e também áreas onde um estudo primário é mais apropriado 

(KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). 

3. Metodologia 

A metodologia adotada nesta pesquisa é composta dos seguintes passos 

adaptados dos processos descritos por Petersen et al. (2008) bem como Kitchenham e 

Charters (2007): (i) Aquisição de Conhecimento no qual foi realizada o estudo dos 

conceitos de ferramentas colaborativos e dos conceitos de mapeamento sistemático da 

literatura; (ii) Definição do protocolo da revisão; (iii) Execução da revisão, (iv) Análise 

dos resultados e (v) Elaboração do guia. 

4.     Resultados 

Essa pesquisa iniciou-se no final de setembro e nesse momento está sendo 

refinado o protocolo de pesquisa para execução do mapeamento sistemático. A 

definição do protocolo (apresentado nas próximas seções) teve como base as diretrizes e 

modelo de protocolo de revisão sistemática proposto por Kitchenham e Charters (2007). 

De acordo com essas diretrizes, as atividades envolvidas em um mapeamento 

sistemático pertencem a três fases principais: o planejamento, execução e divulgação 

dos resultados. 



 

 

 

4.1.     Perguntas de Pesquisa 

Pergunta de Pesquisa Descrição e Motivação 

RQ1:Quais as definições de ferramentas 
colaborativas adotadas na literatura? 

A necessidade de entender o conceito de ferramentas 
colaborativas e o seu funcionamento. 

RQ2:Quais as características de 

ferramentas colaborativas? 

Investigar quais são os requisitos que uma ferramenta deve 

atender para ser considerada colaborativa. 

RQ3:Como as ferramentas colaborativas 

são classificadas? 

O objetivo dessa pergunta de pesquisa é saber quais são as 

categorias de ferramentas colaborativas e exemplos. 

RQ4:Quais critérios são utilizados para 
escolher uma ferramenta colaborativa?  

Investigar quais são as preferências dos usuários ao 
escolher uma ferramenta colaborativa para um projeto. 

RQ5:Quais desafios ao desenvolver 

uma ferramenta colaborativa? 

Compreender os desafios comuns no desenvolvimento de 

ferramentas colaborativas. 

Tabela 1. Perguntas de pesquisa e motivação. 

4.2.    Estratégia de Pesquisa 

A estratégia de busca inclui busca automática, usando uma string que será 

validada posteriormente por especialistas nas áreas de engenharia de software e sistemas 

colaborativos. Após várias iterações, a seguinte string de pesquisa foi usada para 

pesquisar nas palavras-chave, título e abstract das publicações: 

("Collaborative tool" OR "Computer-Supported Cooperative Work") AND (type 

OR classification OR category) 

4.3.    Critérios de inclusão e exclusão 

Um resumo dos critérios de inclusão e exclusão é apresentado na Tabela 2. 

Inclusão 

1.       Estudos primários. 

2.       Estudos revisados por pares. 

3.       Estudos que abordam ferramentas colaborativas e responda alguma pergunta de pesquisa. 
4.       Estudo publicados até outubro de 2017. 

Exclusão 

5.     Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, levando em consideração as questões de 
pesquisa. 

6.     Estudos secundários. 

7.     Estudos curtos (menor que 3 páginas). 

8.     Estudos não revisados por pares. 

9.     Estudos duplicados (apenas uma cópia de cada estudo foi incluída). 

10.   Estudos não escritos em inglês. 

16.   Literatura cinza. 

18.   Papéis redundantes de mesma autoria. 

19.   Publicações cujo texto não estava disponível (por meio dos engenhos de busca ou contactando os 

autores). 



 

 

 

Tabela 2. Critérios de inclusão e exclusão. 

4.4.     Procedimento para seleção dos artigos 

O procedimento adotado para seleção de artigos é apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Procedimento para seleção dos artigos. 

4.5.     Extração dos dados e síntese 

A extração dos dados (descritos na Tabela 3) será realizada utilizando a 

ferramenta START.  

# Dado Descrição RQ 

1 Identificador Código para identificação do artigo Visão Geral 

2 Autores, Ano, 

Título, País 

 Visão Geral 

3 Base de dados ACM, Springer, IEEE, Science Direct Visão Geral 

4 Tipo  Jornal, conferência, simpósio, workshop, capítulo do 

livro 

Visão Geral 

5 Contexto do 
artigo 

Industrial, Academia, Ambos Visão Geral 

6 Definições Quais as definições de ferramentas colaborativas 

adotadas na literatura? 

RQ1 

7 Características Quais as características de ferramentas colaborativas? RQ2 

8 Classificação Como as ferramentas colaborativas são classificadas? RQ3 

9 Critérios Quais critérios são utilizados para escolher uma 

ferramenta colaborativa?  

RQ4 

10 Desafios Quais desafios ao desenvolver uma ferramenta 

colaborativa? 

RQ5 



 

 

 

Tabela 3. Formulário para extração dos dados. 

4.6.     Ameaças à validade 

As ameaças à validade foram analisadas de acordo com a classificação de 

Wohlin et al. (2012): constructo, interna, externa, e conclusão. Com o objetivo de 

minimizar as ameaças à validade de constructo, usamos sinônimos para os principais 

conceitos envolvidos nesse trabalho. Para minimizar erros de seleção e extração devido 

ao viés pessoal na compreensão do estudo, o processo de seleção será conduzido 

iterativamente discutindo os conflitos entre os envolvidos no projeto. Desta forma, 

mitigaremos as ameaças à validade interna. 

Ameaças à validade externa serão minimizadas pela escolha de nossos critérios 

de exclusão nos quais excluiremos documentos de literatura cinza. Finalmente, o 

protocolo de pesquisa foi cuidadosamente projetado para minimizar o risco de exclusão 

de estudos relevantes.  

5.     Conclusão e Trabalhos Futuros 

Os próximos passos a serem executados envolvem a validação deste protocolo 

com especialistas, a seleção dos artigos obtidos por meio dos engenhos de busca (seção 

4.2) passando pelas etapas descritas na seção 4.4. Após a extração dos dados, eles serão 

analisados e, posteriormente, um guia para escolha de ferramentas será proposto. 
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Abstract. This article aims to describe the reasons and tools that were used to 

play the role of monitor of the disciplines of Data Structures and Advanced 

Data Structures offered semiannually and annually respectively, entering in 

details on the rhythm of the monitoring, the approach in the classroom 

monitoring and attendance schedules, attendance at these times, extra work, 

and other details of the progress of the scholarship. 

Resumo. Este artigo visa descrever os motivos e as ferramentas que foram 

utilizados para desempenhar o papel de monitor das disciplinas de Estruturas 

de Dados e Estruturas de Dados Avançadas ofertadas semestralmente e 

anualmente respectivamente, entrando em detalhes sobre o ritmo das 

monitorias, a abordagem no acompanhamento em sala de aula e nos horários 

de atendimento, a frequência de alunos nesses horários, os trabalhos extras e 

outros detalhes sobre o andamento da bolsa.  

Introdução 

Tendo em vista o crescimento do número de alunos na Universidade Federal do Ceará 

— Campus Quixadá e consequentemente o alto número de alunos inscritos nas 

disciplinas da base da programação (Fundamentos de Programação, Programação 

Orientada a Objetos e Estruturas de Dados) o projeto de monitoria é uma ferramenta 

auxiliar que beneficia docentes e discentes, tanto aqueles que estão cursando a 

disciplina quanto quem faz papel de monitor. 

 Neste artigo encontra-se um detalhamento das experiências como monitor de 

Estruturas de Dados (ED) e Estruturas de Dados Avançadas (EDA) ao longo do 

semestre 2017.1 e até o presente momento no semestre 2017.2, sendo descrito análises 

pessoais das necessidades de cada turma atendida e que métodos dispus para tentar 

suprir tais necessidades. 

 Por fim, as considerações das análises feitas e métodos aplicados, o que pode ser 

melhorado, quais outras ferramentas podem ser utilizadas, o que não foi efetivo, o que 

deve ser mantido, o impacto das monitorias para os que estavam frequentemente nos 

horários de atendimento e o esperado para a conclusão da bolsa. 
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Justificativa 

É visível a não familiaridade dos alunos com o ato de programar principalmente quanto 

mais cedo ao longo do curso. Então as monitorias servem para auxiliar os professores 

que não dispõem de tempo hábil para atender todos os alunos que estão com 

dificuldades nas disciplinas, serve de ponto de referência para os alunos cursando a 

disciplina que procuram tirar suas dúvidas sobre o conteúdo que permaneceram mesmo 

após a aula referente a esse e por fim serve como incentivo ao aluno monitor dando-lhe 

alguma experiência com docência, já que esse vivencia parte do papel de um professor 

quando define e recebe outros alunos no seus horários de atendimento. 

A falta de um monitor pode significar baixas nos números de aprovação da 

disciplina, não pelo despreparo dos cursantes, mas por falta de amparo àqueles que não 

conseguiram assimilar o conteúdo da disciplina com velocidade e por restrições 

temporais o docente responsável não pode ficar estagnado em uma parte do conteúdo, 

portanto segue adiante com um conteúdo que necessita de outro dado anteriormente, 

consequentemente aqueles alunos que não dominaram o assunto anterior dificilmente 

entenderão o que está sendo passado atualmente. 

 Isso gera uma cadeia, que dificilmente é corrigida em sala de aula na relação 

aluno-professor. A figura do monitor se faz necessária nesse ponto, já que aqueles que 

se encontram em um estado parecido com o exemplificado podem em um horário 

alternativo buscar por uma pessoa que possa lhes auxiliar com sua deficiência 

curricular. 

 Por fim essa estratégia, dar a um aluno o papel de monitor, passa segurança a 

quem o procura, pois aos seus olhos tal aluno é aquele cuja instituição tem total 

convicção que é capaz de auxiliar em quaisquer adversidades relativas à disciplina. 

Objetivos 

Auxiliar os professores responsáveis pelas disciplinas de Estruturas de Dados e 

Estruturas de Dados Avançadas em sala de aula e fora desempenhando atividades 

solicitadas pelos professores e de iniciativa própria, auxiliar discentes que estão 

cursando tais disciplinas na assimilação do conteúdo visto em sala de aula e adquirir o 

máximo de experiência com o papel desempenhado para poder utilizar do conhecimento 

obtido ao longo da vida acadêmica e profissional. 

Materiais e Métodos 

Esta seção está dividida em duas partes, uma sendo referente ao semestre 2017.1, 

concluído e com todas as considerações a serem feitas já finalizadas e outra sendo 

referente ao semestre 2017.2, ainda em andamento podendo ser analisado somente até o 

presente momento. 

 No semestre 2017.1 as haviam quatro turmas sob cobertura do projeto de 

monitoria, três cursando Estruturas de Dados e uma cursando Estruturas de Dados 

Avançadas, sendo as turmas de ED uma do curso de Engenharia de Software (ES), outra 



de Sistemas de Informação (SI) e uma turma aberta aos cursos e a turma de EDA do 

curso de Ciência da Computação (CC). 

 Na turma de ES, terceiro semestre, foi trabalhada a linguagem de programação 

Java como escolha do professor visto que tal turma já havia tido contato com a 

linguagem em uma disciplina anterior. Devido a choque de horário não foi possível 

realizar acompanhamento em sala, assim foi definido um horário de atendimento de 

acordo com a disponibilidade da maioria, nesse horário o foco seria para os alunos de 

ES, porém alunos de outras turmas poderiam estar presentes sem qualquer preocupação. 

Uma das tarefas a pedido do professor responsável foi a correção de listas de exercícios, 

tendo em mente que a parte prática da disciplina estava sendo suprida o foco do 

atendimento foi deslocado para o entendimento do conteúdo, ou seja, nas monitorias os 

alunos em geral solicitavam uma nova explicação assunto visto em sala ou explanavam 

duvidas corriqueiras quanto ao aprendizado da disciplina. Levando em conta o alto nível 

de abstração e a familiaridade dos alunos com a linguagem não houveram dificuldades 

com a parte prática, embora uma porcentagem mediana dos alunos resolvessem as listas 

de exercícios e uma menor frequentassem as monitorias. 

 Na turma de SI, terceiro semestre, a falta de prática de programar já mencionada 

foi ainda mais notória, conceitos de Fundamento de Programação (FUP) eram distantes 

da realidade algorítmica dos alunos. A linguagem utilizada majoritariamente foi C, 

mesma linguagem usada na disciplina de FUP, mais ao fim do curso para construção de 

algumas estruturas foi utilizada a linguagem Java. Para essa turma foi possível realizar 

acompanhamento em sala de aula uma vez por semana e foi definido um horário de 

atendimento a escolha da turma. O professor solicitou a correção de alguns trabalhos, 

mas a turma estava deficiente quanto a exercícios práticos então esse tornou-se o foco 

do horário de atendimento. Dispus-me a elaborar listas de exercícios para que os alunos 

pudessem praticar os conceitos vistos em sala de aula. No acompanhamento em sala 

meu papel era supervisionar os alunos quando estavam em fazendo exercícios de 

fixação do conteúdo ou realizando provas. No horário de atendimento muitas vezes 

fazia-se necessário explicar o assunto quase que em sua completude, porém 

normalmente eram elucidadas dúvidas sobre exercícios que eram passados. Assim como 

na turma de ES a procura pela monitoria era baixa, mas diferente da anterior, em 

períodos próximos a avaliações parciais havia um leve aumento no contingente de 

alunos que se faziam presentes nas monitorias. 

 Na turma aberta o professor não definiu linguagem fixa, devido a choque de 

horários não pude fazer atendimento em sala e devido ao fato da turma ser bastante 

heterogenia ficou acordado para os alunos que buscassem atendimento frequentassem 

um dos três horários já definidos. Para essa turma a deficiência era de lógica de 

programação, poucos alunos estavam de fato habituados a programar, devido a esse 

ponto foram elaboradas listas de exercícios. Poucos alunos frequentavam as monitorias, 

mas com leve aumento em períodos próximos as avaliações parciais. 

 Para a turma de CC, terceiro semestre, essa foi a turma que menos tive contato, 

embora houve atendimento em sala, poucas vezes um aluno foi a uma monitoria, a 

linguagem trabalhada foi Java devido à alta abstração e a complexidade dos algoritmos 

sendo então mais prática e didática. O docente responsável pela turma solicitou a 

correção de exercícios. Como a turma era bem heterogenia não foi possível estabelecer 



um horário adequado para a maioria, com isso defini um horário de monitoria comum às 

três turmas onde normalmente frequentavam três ou quatro alunos dificilmente sendo 

um aluno de CC. 

 Para o semestre 2017.2 estão ativas três turmas de ED, uma do curso de 

Engenharia de Computação (EC), segundo semestre, uma do curso de Ciência da 

Computação, segundo semestre e uma turma aberta aos cursos. 

 Para as turmas de EC e CC a linguagem trabalhada é C, mesma linguagem 

trabalhada na disciplina de FUP para ambas as turmas na turma aberta a linguagem 

usada é C++. Devido a choque de horário não foi possível fazer acompanhamento em 

sala para a turma de EC, portanto foi definido horário de atendimento com foco nessa 

turma, para as demais está sendo possível realizar acompanhamento em sala de aula e 

definido horário de atendimento. 

 Nessas turmas onde o docente responsável é o mesmo o andamento delas é 

muito semelhante e as necessidades das turmas se fazem muito próximas. Não houve 

nenhuma solicitação em particular de atividade que o professore responsável tenha feito, 

portanto, todo o trabalho realizado parte de minha iniciativa. O professor repassa aos 

alunos listas de exercícios, ou seja, os alunos estão saciados da parte prática, então nos 

horários de atendimento a solicitação por parte dos alunos é explanação do conteúdo e 

dúvidas quando aos exercícios passados em sala. 

 Para a turma extra, a situação é semelhante, o professor responsável não pediu a 

realização de uma tarefa em especifico e sim a presença em sala de aula, sendo este já 

cumprido com o acompanhamento em sala uma vez por semana. Para essa turma o 

professor passa muitos exercícios e usa tecnologias diferente do usual. Com isso o foco 

do horário de atendimento é a resolução de exercícios e o entendimento da tecnologia 

usada. 

 Para as três turmas pode ser observado que a procura pelo horário de 

atendimento é baixa, com um número médio estipulado de três alunos em cada horário. 

Diferente do semestre 2017.1 que ao se aproximarem as avaliações parciais o número de 

alunos que buscavam as monitorias aumentou, para esse semestre ainda não pode se 

notar tal comportamento. 

Considerações Finais 

Diante do exposto é possível observar que embora a monitoria seja benéfica aos 

docentes e discentes e à instituição como um todo, a busca por essa é escassa e seletiva. 

Existem exceções, mas majoritariamente os alunos que buscam a monitoria estão em 

período de avaliações. 

 Pude observar que nas monitorias onde a resolução de exercícios era o foco 

houve uma média maior de alunos presentes em relação aos horários onde o foco era 

uma nova explanação do conteúdo visto em sala. O uso do quadro branco foi de extrema 

importância para o desenvolvimento das ideais que seriam usadas para resolver os 

exercícios propostos e para repassar de uma forma mais didática o funcionamento das 

soluções. 



 Por fim, considero, até o presente momento, que o projeto de monitoria se 

mostrou uma oportunidade de adquirir experiência com a docência única na área 

acadêmica de Tecnologia de Computação enquanto graduando. 
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Abstract. One of the factors that have the greatest impact on the exit of higher
education students in Information Technology is the difficulty in learning to pro-
gram. This difficulty can be associated to several reasons, and the absence of
synchronous interactions is one of the main ones. The present article aims to
present a possible solution to the problem of programming learning through
synchronous interactions. The Laura Chatterbot was built to answer questions
about programming. Data mining techniques were used to extract knowledge
from the online discussion forum textit StackOverflow to serve as Laura’s kno-
wledge base. Laura was developed with a Multiagent architecture, keeping the
system distributed and autonomous.

Resumo. Um dos fatores de maior impacto para a saı́da de alunos de cursos
superiores em Tecnologia da Informação é a dificuldade em aprender a pro-
gramar. Dificuldade esta que pode estar associada a diversos motivos, sendo
a ausência de interações sı́ncronas um dos principais. O presente artigo tem
como objetivo apresentar uma possı́vel solução para o problema de aprendi-
zado de programação por meio de interações sı́ncronas. O Chatterbot Laura
foi construı́do para responder perguntas sobre programação. Foram realiza-
das técnicas de mineração de dados para a extração de conhecimento a partir
do fórum de discussão online StackOverflow para servir como base de conhe-
cimento da Laura. Laura foi desenvolvida com uma arquitetura Multiagente,
mantendo o sistema distribuı́do e autônomo.

1. Introdução
Muitos alunos, ingressantes dos cursos superiores de Tecnologia da Informação, pas-
sam por diversas dificuldades durante o processo de aprendizagem de programação
[Charlton and Luckin 2012]. Segundo [TEIXEIRA et al. 2005], a ausência das interações
sı́ncronas, presenciais ou não, é o principal fator de desestı́mulo dos alunos de diversos
cursos.

Chatterbots ou Chatbots representam uma possı́vel alternativa para o problema das
limitações de disponibilidade de aprendizagem interativa. Um Chatterbot é um agente de
conversação que interage com usuários. O objetivo principal de um Chatterbot é res-
ponder perguntas, que na grande maioria são de um assunto especı́fico. Dessa forma, o



presente artigo propõe um Chatterbot que extrairá seu conhecimento a partir do Fórum
StackOverflow, por meio de técnicas de mineração de dados, utilizando uma arquitetura
distribuı́da baseada em Sistemas multiagentes. Com isso, o Chatterbot terá como obje-
tivo principal responder perguntas sobre programação dos alunos ingressos em cursos de
Tecnologia da Informação do ensino superior brasileiro.

Este artigo está dividido da seguinte maneira. Na seção 2 é apresentada a
fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do Chatterbot. A seção 3 apre-
senta as etapas de desenvolvimento do Chatterbot Laura. A seção 4 apresenta os trabalhos
relacionados. A seção 5 discute as conclusões obtidas com o presente artigo e apresenta
os trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
Nesta seção, é apresentada a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos
algoritmos e da arquitetura que o Chatterbot Laura possui para alcançar o objetivo de
responder perguntas sobre programação.

2.1. Chatterbots
Um Chatterbot é um agente de conversação que possui o objetivo de interagir com
usuários em um determinado domı́nio, utilizando de linguagem natural para se comunicar.
Na maioria das vezes, um Chatterbot serve para responder perguntas de um determinado
usuário, simulando uma pessoa. Segundo [TEIXEIRA et al. 2005], o objetivo é respon-
der à perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com
outra pessoa e não com um programa de computador.

2.2. Mineração de Dados
Mineração de dados é uma etapa importante no Processo de descoberta de conhecimento
em banco de dados (Knowledge Discovery in Databases), também chamado de KDD
[Gupta et al. 2011]. Este processo compreende algumas etapas, que a partir de uma co-
leta de dados é possı́vel chegar a novas informações. A Mineração de dados teve inı́cio
na década de 80, quando a preocupação com os grandes volumes de dados gerados por
diversas empresas começou a surgir. Nesta época, a Mineração de dados consistia essenci-
almente em extrair informações de gigantescas bases de dados da maneira mais automati-
zada possı́vel [de Amo 2004]. Atualmente, a Mineração de dados se preocupa, sobretudo,
com a análise dos dados extraı́dos, fornecendo informações valiosas sobre estes dados.

2.3. Clusterização
Clusterização é uma das diversas técnicas existentes de Mineração de dados. Segundo
[Arockiam et al. 2012], Clusterização é o processo de agrupar um conjunto de objetos
fı́sicos ou abstratos em classes de objetos que são similares entre si. De uma forma geral,
obter a solução para um problema de Clusterização corresponde ao processo de agrupar
os elementos (objetos) de uma base de dados (conjunto) de tal forma que os grupos for-
mados, ou clusters, representem uma configuração em que cada elemento possua uma
maior similaridade com qualquer elemento do mesmo cluster do que com elementos de
outros clusters [Ochi et al. 2004].

O algoritmo K-medoids é um dos vários algoritmos de Clusterização sendo intrin-
secamente relacionado ao algoritmo K-means [Jain 2010], e ao algoritmo MedoidShift



[Sheikh et al. 2007]. O algoritmo K-medoids é particional, ou seja, divide o conjunto de
dados em grupos distintos, tentando minimizar a distância entre os pontos, formando um
cluster e definindo também um determinado ponto como o centro deste cluster. O algo-
ritmo K-medoids trabalha com uma generalização da norma de Manhattan para definir
a distância entre os pontos. A norma Manhattan calcula a distância entre dois pontos
baseada na soma da diferença absoluta de suas coordenadas [Amaral 2016].

Há diversas medidas de distância com o objetivo de calcular a similaridade de uma
sequência de caracteres com outra, porém, a distância de Levenshtein é a mais promis-
sora [Yujian and Bo 2007]. A distância de Levenshtein pode ser definida como o custo
mı́nimo de transformar uma sequência de caracteres em outra através de uma sequência
de operações de edição ponderadas.

2.4. Arquitetura Multiagente

Uma Arquitetura Multiagente é uma Arquitetura Distribuı́da na qual sistemas são repre-
sentados como Agentes inteligentes. Agentes possuem a capacidade de se comunicar uns
com os outros por meio da troca de mensagens. Esta capacidade de comunicação é o que
faz com que agentes cooperem entre si para o bem maior do sistema como um todo. Um
agente é orientado por um conjunto de objetivos, em que o Agente possuirá planos e ações
a fim de atingir estes objetivos [Wooldridge 2009].

3. Metodologia do Trabalho
Esta seção apresenta as etapas de desenvolvimento realizadas para a construção do Chat-
terbot Laura.

3.1. Pré-processamento

Foi realizado o download do dump da base de dados do fórum StackOverflow da comu-
nidade brasileira para ser utilizado como base de conhecimento do Chatterbot. O dump
contém postagens desde o inı́cio do fórum até março de 2017. Para pré-processar os dados
obtidos, primeiramente foi feita a exclusão de tabelas não relevantes ao escopo do traba-
lho. Após as exclusões, os atributos das tabelas restantes foram analisados e os que não
êram relevantes à base de conhecimento do Chatterbot foram excluı́dos. Após os descar-
tes de atributos desnecessários, foi realizado um processamento de texto com o objetivo
de retirar possı́veis inconsistências e ruı́dos (dados sujos). Com o uso do Framework Mi-
neText 1 foram retirados os acentos, links, caracteres repetidos, sı́mbolos, stop words e o
sufixos dos textos.

3.2. Clusterização

Para a Clusterização das Perguntas foi utilizado o algoritmo K-medoids, adaptado para o
trabalho, utilizando-se a linguagem de programação Java. O algoritmo realiza a partir de
um número K definido via parâmetro, a clusterização das perguntas existentes na base de
conhecimento do Chatterbot. Como função de similaridade foi implementado o cálculo
da distância de Levenshtein para calcular a similaridade entre as perguntas existentes. O
processo de clusterização foi repetido 10 vezes. Após a execução do algoritmo, as 64.348
perguntas foram clusterizadas em 5 clusters distintos. Com a clusterização, perguntas de

1https://github.com/gustavoaires/minetext



mesmo domı́nio ficaram no mesmo cluster. Esse agrupamento faz com que o Chatterbot
ao receber uma nova pergunta clusterize-a em um dos clusters já existentes, fazendo a
assimilação à uma pergunta já existente na base, com isso, o Chatterbot poderá ter acesso
às possı́veis respostas para a pergunta do usuário.

3.3. Ranqueamento

Após o processo de Clusterização das perguntas, se faz necessário que Laura responda
as dúvidas dos usuários apenas com respostas de alta qualidade. Logo, foram criadas
métricas de classificação para as respostas presentes na base de dados do fórum StackO-
verflow da comunidade brasileira. Estas métrica foram utilizadas para criar um ranking
das respostas relacionadas à uma dada pergunta da base de conhecimento. Métricas que
foram baseadas em regras definidas por [Huang et al. 2007].

3.4. Arquitetura Multiagente

Com o intuito de modularizar o conhecimento do Chatterbot em subdomı́nios e tornar
o sistema distribuı́do, foi desenvolvida uma Arquitetura Multiagente para o presente tra-
balho. Além de prover um sistema distribuı́do, a arquitetura multiagente definida, tem
como objetivo principal automatizar os processos que são necessários para que o Chat-
terbot atinja o seu objetivo: responder perguntas sobre programação. O Chatterbot Laura
é representado por um Sistema Multiagente. No qual, possui agentes inteligentes, que
deixam o sistema distribuı́do e autônomo. Foram criados 9 tipos de agentes, onde cada
agente pode ser visto como um sistema independente e autônomo. Os tipos de agentes
são: Agente Interface, Agente Analista, Agente Social, Agente Domı́nio, Agente Subso-
cial, Agente Subdomı́nio, Agente Criador, Agente Transformador e Agente Processador.

4. Trabalhos Relacionados
[Huang et al. 2007] propõem uma nova abordagem para a extração de pares Pergunta,
Resposta de alta qualidade de fóruns de discussão online como conhecimento para Chat-
terbots. Dado um determinado fórum online, os pares são extraı́dos utilizando-se um
Framework em cascata. O Framework de [Huang et al. 2007], em uma visão geral, é
composto por um processo em cascata de aplicação de regras definidas pelos autores.
Como exemplo de regras pode-se citar: ”A influência total do autor no fórum”, ”A in-
fluência total do autor no fórum”, entre outras.

[Batista et al. 2010] propõem um sistema Chatterbot baseado em diálogo para am-
bientes virtuais de ensino a distância utilizando uma Arquitetura Multiagente. O Chatter-
bot proposto por [Batista et al. 2010] é uma ferramenta de apoio para esclarecer dúvidas
de alunos sobre a linguagem de programação Java. Foi feita uma arquitetura Multiagente,
na qual foi considerado que os serviços oferecidos pelo sistema seriam representados
como agentes. Estes agentes, trocam mensagens entre si, abrangendo todos os compo-
nentes do sistema, facilitando a cooperação, comunicação e coordenação entre as partes
do sistema Chatterbot.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O objetivo do Chatterbot Laura é responder perguntas sobre programação de estudantes
do ensino superior brasileiro em cursos de Tecnologia da Informação. Não há muitos



Chatterbots voltados para este domı́nio especı́fico, fazendo com que o Chatterbot Laura
se torne uma das possı́veis soluções para o problema do aprendizado assı́ncrono. Com o
uso do conhecimento obtido a partir da aplicação de técnicas de mineração de dados no
maior fórum de discussão online sobre computação, o StackOverflow, o Chatterbot possui
uma base de dados rica e bem estruturada. A arquitetura do Chatterbot também influencia
para que o mesmo possa expandir e obter conhecimento a partir de outros fóruns ou bases
de dados. Como trabalhos futuros, julga-se necessária a adição de outros algoritmos
de clusterização, novas medidas de distâncias e novas regras para o ranqueamento das
respostas.
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Abstract. One of the factors that have the greatest impact on the exit of higher
education students in Information Technology is the difficulty in learning to pro-
gram. This difficulty can be associated to several reasons, and the absence of
synchronous interactions is one of the main ones. The present article aims to
present a possible solution to the problem of programming learning through
synchronous interactions. The Laura Chatterbot was built to answer questions
about programming. Data mining techniques were used to extract knowledge
from the online discussion forum textit StackOverflow to serve as Laura’s kno-
wledge base. Laura was developed with a Multiagent architecture, keeping the
system distributed and autonomous.

Resumo. Um dos fatores de maior impacto para a saı́da de alunos de cursos
superiores em Tecnologia da Informação é a dificuldade em aprender a pro-
gramar. Dificuldade esta que pode estar associada a diversos motivos, sendo
a ausência de interações sı́ncronas um dos principais. O presente artigo tem
como objetivo apresentar uma possı́vel solução para o problema de aprendi-
zado de programação por meio de interações sı́ncronas. O Chatterbot Laura
foi construı́do para responder perguntas sobre programação. Foram realiza-
das técnicas de mineração de dados para a extração de conhecimento a partir
do fórum de discussão online StackOverflow para servir como base de conhe-
cimento da Laura. Laura foi desenvolvida com uma arquitetura Multiagente,
mantendo o sistema distribuı́do e autônomo.

1. Introdução
Muitos alunos, ingressantes dos cursos superiores de Tecnologia da Informação, pas-
sam por diversas dificuldades durante o processo de aprendizagem de programação
[Charlton and Luckin 2012]. Segundo [TEIXEIRA et al. 2005], a ausência das interações
sı́ncronas, presenciais ou não, é o principal fator de desestı́mulo dos alunos de diversos
cursos.

Chatterbots ou Chatbots representam uma possı́vel alternativa para o problema das
limitações de disponibilidade de aprendizagem interativa. Um Chatterbot é um agente de
conversação que interage com usuários. O objetivo principal de um Chatterbot é res-
ponder perguntas, que na grande maioria são de um assunto especı́fico. Dessa forma, o



presente artigo propõe um Chatterbot que extrairá seu conhecimento a partir do Fórum
StackOverflow, por meio de técnicas de mineração de dados, utilizando uma arquitetura
distribuı́da baseada em Sistemas multiagentes. Com isso, o Chatterbot terá como obje-
tivo principal responder perguntas sobre programação dos alunos ingressos em cursos de
Tecnologia da Informação do ensino superior brasileiro.

Este artigo está dividido da seguinte maneira. Na seção 2 é apresentada a
fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do Chatterbot. A seção 3 apre-
senta as etapas de desenvolvimento do Chatterbot Laura. A seção 4 apresenta os trabalhos
relacionados. A seção 5 discute as conclusões obtidas com o presente artigo e apresenta
os trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
Nesta seção, é apresentada a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos
algoritmos e da arquitetura que o Chatterbot Laura possui para alcançar o objetivo de
responder perguntas sobre programação.

2.1. Chatterbots
Um Chatterbot é um agente de conversação que possui o objetivo de interagir com
usuários em um determinado domı́nio, utilizando de linguagem natural para se comunicar.
Na maioria das vezes, um Chatterbot serve para responder perguntas de um determinado
usuário, simulando uma pessoa. Segundo [TEIXEIRA et al. 2005], o objetivo é respon-
der à perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com
outra pessoa e não com um programa de computador.

2.2. Mineração de Dados
Mineração de dados é uma etapa importante no Processo de descoberta de conhecimento
em banco de dados (Knowledge Discovery in Databases), também chamado de KDD
[Gupta et al. 2011]. Este processo compreende algumas etapas, que a partir de uma co-
leta de dados é possı́vel chegar a novas informações. A Mineração de dados teve inı́cio
na década de 80, quando a preocupação com os grandes volumes de dados gerados por
diversas empresas começou a surgir. Nesta época, a Mineração de dados consistia essenci-
almente em extrair informações de gigantescas bases de dados da maneira mais automati-
zada possı́vel [de Amo 2004]. Atualmente, a Mineração de dados se preocupa, sobretudo,
com a análise dos dados extraı́dos, fornecendo informações valiosas sobre estes dados.

2.3. Clusterização
Clusterização é uma das diversas técnicas existentes de Mineração de dados. Segundo
[Arockiam et al. 2012], Clusterização é o processo de agrupar um conjunto de objetos
fı́sicos ou abstratos em classes de objetos que são similares entre si. De uma forma geral,
obter a solução para um problema de Clusterização corresponde ao processo de agrupar
os elementos (objetos) de uma base de dados (conjunto) de tal forma que os grupos for-
mados, ou clusters, representem uma configuração em que cada elemento possua uma
maior similaridade com qualquer elemento do mesmo cluster do que com elementos de
outros clusters [Ochi et al. 2004].

O algoritmo K-medoids é um dos vários algoritmos de Clusterização sendo intrin-
secamente relacionado ao algoritmo K-means [Jain 2010], e ao algoritmo MedoidShift



[Sheikh et al. 2007]. O algoritmo K-medoids é particional, ou seja, divide o conjunto de
dados em grupos distintos, tentando minimizar a distância entre os pontos, formando um
cluster e definindo também um determinado ponto como o centro deste cluster. O algo-
ritmo K-medoids trabalha com uma generalização da norma de Manhattan para definir
a distância entre os pontos. A norma Manhattan calcula a distância entre dois pontos
baseada na soma da diferença absoluta de suas coordenadas [Amaral 2016].

Há diversas medidas de distância com o objetivo de calcular a similaridade de uma
sequência de caracteres com outra, porém, a distância de Levenshtein é a mais promis-
sora [Yujian and Bo 2007]. A distância de Levenshtein pode ser definida como o custo
mı́nimo de transformar uma sequência de caracteres em outra através de uma sequência
de operações de edição ponderadas.

2.4. Arquitetura Multiagente

Uma Arquitetura Multiagente é uma Arquitetura Distribuı́da na qual sistemas são repre-
sentados como Agentes inteligentes. Agentes possuem a capacidade de se comunicar uns
com os outros por meio da troca de mensagens. Esta capacidade de comunicação é o que
faz com que agentes cooperem entre si para o bem maior do sistema como um todo. Um
agente é orientado por um conjunto de objetivos, em que o Agente possuirá planos e ações
a fim de atingir estes objetivos [Wooldridge 2009].

3. Metodologia do Trabalho
Esta seção apresenta as etapas de desenvolvimento realizadas para a construção do Chat-
terbot Laura.

3.1. Pré-processamento

Foi realizado o download do dump da base de dados do fórum StackOverflow da comu-
nidade brasileira para ser utilizado como base de conhecimento do Chatterbot. O dump
contém postagens desde o inı́cio do fórum até março de 2017. Para pré-processar os dados
obtidos, primeiramente foi feita a exclusão de tabelas não relevantes ao escopo do traba-
lho. Após as exclusões, os atributos das tabelas restantes foram analisados e os que não
êram relevantes à base de conhecimento do Chatterbot foram excluı́dos. Após os descar-
tes de atributos desnecessários, foi realizado um processamento de texto com o objetivo
de retirar possı́veis inconsistências e ruı́dos (dados sujos). Com o uso do Framework Mi-
neText 1 foram retirados os acentos, links, caracteres repetidos, sı́mbolos, stop words e o
sufixos dos textos.

3.2. Clusterização

Para a Clusterização das Perguntas foi utilizado o algoritmo K-medoids, adaptado para o
trabalho, utilizando-se a linguagem de programação Java. O algoritmo realiza a partir de
um número K definido via parâmetro, a clusterização das perguntas existentes na base de
conhecimento do Chatterbot. Como função de similaridade foi implementado o cálculo
da distância de Levenshtein para calcular a similaridade entre as perguntas existentes. O
processo de clusterização foi repetido 10 vezes. Após a execução do algoritmo, as 64.348
perguntas foram clusterizadas em 5 clusters distintos. Com a clusterização, perguntas de

1https://github.com/gustavoaires/minetext



mesmo domı́nio ficaram no mesmo cluster. Esse agrupamento faz com que o Chatterbot
ao receber uma nova pergunta clusterize-a em um dos clusters já existentes, fazendo a
assimilação à uma pergunta já existente na base, com isso, o Chatterbot poderá ter acesso
às possı́veis respostas para a pergunta do usuário.

3.3. Ranqueamento

Após o processo de Clusterização das perguntas, se faz necessário que Laura responda
as dúvidas dos usuários apenas com respostas de alta qualidade. Logo, foram criadas
métricas de classificação para as respostas presentes na base de dados do fórum StackO-
verflow da comunidade brasileira. Estas métrica foram utilizadas para criar um ranking
das respostas relacionadas à uma dada pergunta da base de conhecimento. Métricas que
foram baseadas em regras definidas por [Huang et al. 2007].

3.4. Arquitetura Multiagente

Com o intuito de modularizar o conhecimento do Chatterbot em subdomı́nios e tornar
o sistema distribuı́do, foi desenvolvida uma Arquitetura Multiagente para o presente tra-
balho. Além de prover um sistema distribuı́do, a arquitetura multiagente definida, tem
como objetivo principal automatizar os processos que são necessários para que o Chat-
terbot atinja o seu objetivo: responder perguntas sobre programação. O Chatterbot Laura
é representado por um Sistema Multiagente. No qual, possui agentes inteligentes, que
deixam o sistema distribuı́do e autônomo. Foram criados 9 tipos de agentes, onde cada
agente pode ser visto como um sistema independente e autônomo. Os tipos de agentes
são: Agente Interface, Agente Analista, Agente Social, Agente Domı́nio, Agente Subso-
cial, Agente Subdomı́nio, Agente Criador, Agente Transformador e Agente Processador.

4. Trabalhos Relacionados
[Huang et al. 2007] propõem uma nova abordagem para a extração de pares Pergunta,
Resposta de alta qualidade de fóruns de discussão online como conhecimento para Chat-
terbots. Dado um determinado fórum online, os pares são extraı́dos utilizando-se um
Framework em cascata. O Framework de [Huang et al. 2007], em uma visão geral, é
composto por um processo em cascata de aplicação de regras definidas pelos autores.
Como exemplo de regras pode-se citar: ”A influência total do autor no fórum”, ”A in-
fluência total do autor no fórum”, entre outras.

[Batista et al. 2010] propõem um sistema Chatterbot baseado em diálogo para am-
bientes virtuais de ensino a distância utilizando uma Arquitetura Multiagente. O Chatter-
bot proposto por [Batista et al. 2010] é uma ferramenta de apoio para esclarecer dúvidas
de alunos sobre a linguagem de programação Java. Foi feita uma arquitetura Multiagente,
na qual foi considerado que os serviços oferecidos pelo sistema seriam representados
como agentes. Estes agentes, trocam mensagens entre si, abrangendo todos os compo-
nentes do sistema, facilitando a cooperação, comunicação e coordenação entre as partes
do sistema Chatterbot.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O objetivo do Chatterbot Laura é responder perguntas sobre programação de estudantes
do ensino superior brasileiro em cursos de Tecnologia da Informação. Não há muitos



Chatterbots voltados para este domı́nio especı́fico, fazendo com que o Chatterbot Laura
se torne uma das possı́veis soluções para o problema do aprendizado assı́ncrono. Com o
uso do conhecimento obtido a partir da aplicação de técnicas de mineração de dados no
maior fórum de discussão online sobre computação, o StackOverflow, o Chatterbot possui
uma base de dados rica e bem estruturada. A arquitetura do Chatterbot também influencia
para que o mesmo possa expandir e obter conhecimento a partir de outros fóruns ou bases
de dados. Como trabalhos futuros, julga-se necessária a adição de outros algoritmos
de clusterização, novas medidas de distâncias e novas regras para o ranqueamento das
respostas.
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Abstract. The purpose of this article is to show music as an essential tool in 

early childhood education and to show how music influences the school 

environment, where it is directly influential in the socio - cultural, psychological 

and corporal development of the individual. 
 

Resumo. O presente artigo tem por finalidade mostrar a música como 

ferramenta imprescindível na educação infantil e mostrar como a música 

influencia no âmbito escolar, onde a mesma é diretamente influente no 

desenvolvimento sociocultural, psicológico e corporal do indivíduo. 

1.Introdução 

 A música está presente de forma real em nossas vidas. Seja quando escolhemos 

as músicas que queremos escutar ou quando interagimos com as outras pessoas nos 

ambientes em que estamos. A expressão musical muda quando mudamos de região ou de 

classe social. Embora sua linguagem seja diversificada, independente de onde venha essa 

expressão ou como se manifeste, a música acompanha o desenvolvimento e as relações 

interpessoais das pessoas desde a mais tenra infância. 

 Nas brincadeiras infantis, as crianças usam a música como forma de expressão e 

também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem. Sendo 

tão essenciais na vida das crianças, existem várias metodologias de utilizar a música como 

motor construtivo da personalidade e das capacidades infantis. 

 A música é objeto que resgata aspectos do processo educacional e 

desenvolvimento corporal como, criatividade, atitude, memorização, sensibilidade, 

inteligência, entre outros. Dessa forma, entender mais sobre a importância da música e 

seus benefícios na educação infantil é o objeto central deste estudo. 

 

2. O crescimento infantil junto a música. 
  Faria (2001), define que a música é um importante fator na aprendizagem, pois a 

criança desde pequena já ouve música, muitas vezes cantadas por seus pais ao dormir, nas 

“cantigas de ninar”. A música se trabalhada corretamente desenvolve dons e aptidões, por 

isso, não deve-se desperdiçar esta atividade educacional dentro do processo de 

desenvolvimento infantil. 

 Faria (2001, p.24) diz que “A música como sempre, esteve presente na vida dos 

seres humanos, ela também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente 

escolar e favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação 

e recreação”. A escola, enquanto espaço institucional para transmissão de conhecimentos 



 

 

 

socialmente construídos, pode-se ocupar em promover a aproximação dos educandos com 

outras propriedades da música que não aquelas reconhecidas por elas na sua relação 

espontânea com a mesma. Cabe ao corpo educacional criar situações de produções 

musicais envolvendo aprendizagem. Nelas, os educandos devem se relacionar com 

conteúdo artístico outras culturas e ambientes. Indo do  folclore à música popular com os 

devidos filtros de qualidade e referentes à cada idade, pode-se apresentar às crianças a 

beleza e as peculiaridades de cada expressão. 

 Segundo Faria (2001, p. 4), “A música passa uma mensagem e revela a forma de 

vida mais nobre, na qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo 

apenas no inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à 

consciência”. A música como qualquer outra arte está historicamente presente no 

desenvolvimento da humanidade e pode ser utilizada para observar e analisar as épocas 

da história que a mesma estavam presentes. 

 

3. Desenvolvimento psicológico e corporal 

3.1 Psicológico 

 Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de 

crescimento, evolução de um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. 

É uma temática a ser explorada que tem uma imensa relevância de aspectos no contexto 

social, porque é uma condição fundamental e imprescindível para todo e qualquer 

processo de maturação e crescimento do indivíduo. 

 Na sociedade, o desenvolvimento psicológico em meio a educação musical tem 

sido utilizado com foco em atitudes que normalmente levam muito tempo e esforço para 

serem construídas, como auto-estima, criatividade, sentido estético, ética e originalidade. 

 Tais aspectos adquiridos contribuem diretamente para que a criança se sinta  não 

apenas consumidora, mas criadora. Aquela que se satisfaz a medida que se vê capaz 

de criar, inventar e reinventar o mundo à sua volta. Ela consegue assim resgatar o 

verdadeiro sentido dos valores estéticos. Fator que é muito importante para se opor à má 

influência da mídia infantil que conduz as crianças ao consumismo por uma visão errada 

do que é realmente útil e necessário. 

 A musicoterapia, um processo que visa utilizar a música de forma prescrita e 

clinica com intervenção terapêutica, pretende criar formas e estratégias de fazer com que 

as atividades musicais contemplem as intervenções médicas. As ações mais comuns incluem 

dança, improvisação, canto e associação do canto a tons combinados, uso de imagens, tocar 

um instrumento ou compor uma música. Tais atos ajudam na expressão emocional, na 

melhora das habilidades motoras, na memorização, na questão da atitude, na personalidade 

do paciente, inteligência etc. Sendo a musicoterapia uma técnica com bons resultados em 

adultos, em crianças, devido sua sensibilidade e entrega, tem alcançado resultados ainda 

maiores. 

 Tendo em vista tudo o que foi apresentado, é perceptível ver que a música exerce 
grande influência em seu desenvolvimento e funcionamento cerebral infantil. Ela é entendida 

pelo cérebro como uma forma de linguagem que estimula a memória não-verbal das áreas 

associativas do cérebro e alcança as várias sensações que unificam o cérebro. 

 



 

 

 

3.2 Corporal 
 

O desenvolvimento corporal é formado por agregações de acontecimentos 

humanos que envolve semblantes fraternos, cognitivos, socioculturais e motores. A 

imagem corporal está relacionada ao conceito de si próprio e é inspirada pela assimilação 

entre o ser e o meio em que vive. 

Na infância, o corpo em movimento constitui a razão principal em que se 

desenvolvem as significações do aprender, devido ao fato de que a criança modifica em 

ícone aquilo que pode experimentar corporalmente e seu pensamento se constrói, 

primeiramente, sob a forma de ação. 

Para Wallon (1979, p.74) “o órgão do movimento sob todas as formas é a 

musculatura estriada” e esta apresenta duas funções: a função cinética e a função tônica. 

A função cinética caracteriza-se pelo estiramento e encurtamento das fibras musculares e 

possibilita o movimento propriamente dito. A função tônica é caracterizada pela variação 

do nível de tensão da musculatura para a manutenção do equilíbrio corporal e constitui as 

atitudes, ou seja, as reações posturais. Mesmo numa atividade cinética (o movimento 

propriamente dito) a musculatura depende da função tônica e esta é necessária para 

manter a postura corporal. 

 

 ... a função tónica, que mantém no músculo um certo nível de 

tensão, variável com as condições fisiológicas próprias do sujeito ou 

com as dificuldades do ato em vias de execução. É os tônus que 

permite manter os músculos na forma que lhes deu o movimento, no 

caso de este vir a interromper-se. Acompanha o movimento para 

suportar o seu esforço na medida das resistências encontradas, mas 

pode dissociar-se dele e transformá-lo numa atitude estável, ou seja, 

em imobilidade. (Wallon, 1979, p.74-75). 

 

 Assim, a função tônica regula o equilíbrio corporal, no movimento ou na 

imobilidade, mas é a expressão de emoções sua principal finalidade. As emoções sempre 

vêm acompanhadas de uma mímica facial e corporal, traduzidas em atitudes que têm 

significados específicos conforme a cultura a que pertencem. Portanto, as atitudes estão 

relacionadas, por um lado com a acomodação ou mobilização da criança no seu processo 

de adaptação ao meio. 

Wallon (1942) enfatiza que é na idade de 2 a 3 anos que a criança conquista a 

dimensão simbólica do pensamento e isto lhe dará condições de apropriar-se do 

conhecimento cultural acumulado, historicamente, pelo meio social. A capacidade de 

simbolização se inicia quando a criança começa a imitar. 

Quando a criança articula a aquisição da fala a capacidade de simbolizar se 

amplia. A manipulação de diferentes objetos corporais vivenciados de situações 

diferentes, contribui para que a linguagem seja um instrumento que vai elaborar e 

organizar a expressividade da criança no mundo dos símbolos. 

Esse raciocínio nos leva a repensar sobre novas possibilidades quanto a Educação 

Infantil que valorize a movimentação do corpo da criança, não somente como uma 

necessidade físico-motora do desenvolvimento infantil, mas também como uma 

capacidade expressiva e criativa. 

 

 



 

 

 

3.3.  implantação da música nas escolas  
 

 Foi publicada no dia 03/05/2016 a Lei 13.278/2016, que inclui as artes visuais, a 

dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos níveis da educação básica. A nova 

lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — Lei 9.394/1996) 

estabelecendo prazo de cinco anos para que os sistemas de ensino promovam a formação 

de professores para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, 

fundamental e médio. Apesar da criação de tal lei, é notório em nossa atual sociedade que 

tal sistema deixa muito a desejar, pelo fato de que tal projeto ainda não saiu das “fraldas” 

e acabou sendo esquecido com o passar do tempo, sendo utilizado raramente por escolas 

particulares. Hoje a atividade que se “aproxima mais” do que é proposto pela lei seria a 

pratica da educação física nas escolas.  

 

4. A música como ferramenta para auxílio do ensino   
 

 Tendo em vista que a educação é um processo progressivo e permanente, que 

necessita de diversas formas de estudos para seu aperfeiçoamento, não seria incoerente 

utilizar de outros métodos para fortificar a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos 

em sala de aula. Partindo dessa premissa, faz-se necessário analisar novas possibilidades, 

visando alcançar o melhor rendimento e evolução dos estudantes. 

 Tal método seria a música, pelo fato da mesma ser uma das formas de expressão 

da linguagem, onde a partir dela podemos interagir com o meio, reviver lembranças e 

emoções, além de ser de suma importância para o desenvolvimento corporal e 

psicológico, que no caso estar diretamente ligado com a maturação e crescimento do 

indivíduo, preparando o mesmo para conviver no ambiente social. Este projeto tem como 

objetivo demonstrar como a música é importante para o crescimento e desenvolvimento 

do indivíduo no ambiente escolar. 

5. Conclusões 

 Através das referências e reflexões foi apresentada a música como importante 

ferramenta de desenvolvimento cognitivo e interpessoal, em especial na fase infantil, que 

é crítica e única no desenvolvimento humano, onde a mesma é pouco valorizada e 

utilizada mesmo depois do decreto proposto pelo governo brasileiro. 
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Resumo. Este artigo descreve as atividades do projeto “Ciclo de Palestras com
Ex-alunos para Aproximar a Comunidade Acadêmica do Mercado Trabalho”
realizado no campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. O projeto
é uma iniciativa que tem como objetivo promover para os estudantes do Campus
Quixadá a oportunidade de conhecer diversas áreas de atuação, através de
relatos de alunos egressos e já inseridos no mercado de trabalho ou na pesquisa,
servindo também como agente motivador para continuidade dos alunos nos
cursos. O presente relato apresenta as principais atividades desenvolvidas neste
projeto, bem como seus respectivos resultados.
Palavras-chave: experiência de trabalho, universidade, tecnologias.

Abstract. This article describes the project’s activities:”The speeches cycle
with ex-students for approximating the Academic Community to job
market”occurred at Federal University of Ceará on campus Quixadá. This
project is the initiative which has an objective to promotion to Quixadá campus
students, the opportunity to knowledge different areas of activity through
graduate students’ relates and insert in job market or in research, offering too as
an agent coaching for students keeping on graduation. The present relate shows
the principles activities developed in this project, as soon as respects results.
Keywords: work experience, university, technologies.

1. Introdução
O projeto“Ciclo de Palestras com Ex-alunos para Aproximar a Comunidade Acadêmica
do Mercado Trabalho” visa compartilhar com os discentes do campus de Quixada alguns
desafios que os espera ao egressar da universidade. Para isso o projeto realiza diversas
atividades para difundir na comunidade acadêmica experiências dos egressos no mercado
de trabalho.

A ação principal é a aproximação com profissionais que já possuem a capacitação
profissional que é oferecida nos cursos de TI da UFC e das outras IES de Quixadá.
O projeto constitui-se de palestras e entrevistas para o alunos do campus. Em 2017,
foram realizadas atividades, tais como: palestras, minicursos, pesquisa de mercado com
ex-alunos do campus e entrevistas online na qual são feitas as divulgações pelo canal do



projeto no YouTube. Para as palestras e entrevistas, buscou-se a colaboração de egressos
da UFC Quixadá que atuam na indústria ou academia, com o intuito de dar maior um
leque de opções e oportunidade de troca de experiência para os discentes do campus.

2. A Tecnologia da Informação e o Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho é sistema produtivo e de fundamental importância para o mundo.
O seu funcionamento tem grande importancia para o desenvolvimento econômico. Faixas
salariais, taxas de emprego e desemprego, nı́vel de produtividade e qualificação são alguns
pontos importantes a serem considerados quando falamos sobre o mercado de trabalho
[Albano et al. 2013]. Diversas alterações tecnológicas, econômicas e polı́ticas tiveram
impacto no cenário do mercado de trabalho. Essas mudanças fizeram com que o mercado
exigir-se cada vez mais de profissionais com diversas qualificações. Iniciou-se também
uma nova forma de economia, a ”economia digital”, que aborda novas ideias de negócio,
atrelado as novas tecnologias [Turban et al. 2010].

A entrada dos computadores no mercado gerou muitas transformações nas grandes
empresas. Com a tecnologia em alta, surgiram diversas profissões que passaram a
ser de fundamental importância no mercado de trabalho. Sabendo que boa parte
dessas profissões estavam vinculadas a tecnologia, para que os profissionais pudessem
desempenhar o seu papel com sua devida competência, eles tinham a necessidade de
possuir outros conhecimentos. O principal objetivo era conseguir agregar e vincular a
tecnologia com os objetivos das organizações e do mercado [Castro et al. 2013].

No mercado atual existem diversas funções de TI que estão desocupadas por falta
de profissionais formados e capacitados. Segundo [Lunardi 2016], o mercado de trabalho
na área de TI deve crescer mundialmente e os brasileiros devem estar preparados para
ocupar este importante espaço de atuação econômica. A tedência é o mercado evoluir
e essas vagas aos poucos serem preenchidas de forma a suprir a necessidade atual e
de fundamental importância dos especialista em tecnologia de informação no mercado.
Nesse sentido, esse projeto visa fornecer aos alunos da UFC Quixadá uma orientação
para que os mesmos possam de encaixar mais facilmente no mercardo de trabalho.

3. Metodologia

Para alcançar os objetivos desse projeto, buscou-se num primeiro momento uma
aproximação com egressos do campus, para saber: se estão inseridos no mercado de
trabalho, onde estão atuando, em quais setores, empresas, cidades e tecnologias com que
trabalham, além de procurar saber quais egressos se disponibilizariam a ajudar no projeto
e de que forma poderia contribuir.

Buscando esse contato, foi desenvolvido um questionário com perguntas que
comtemplaram os objetivos da pesquisa. O segundo passo foi divulgar o questionário
com os ex-alunos do campus, para isso foi criado um grupo no Facebook com egressos
formados nos cursos do campus da UFC de Quixadá e onde foi compartilhado o
questionário, além de postagens nos grupos da UFC campus Quixadá.

A partir do questionário, foi feito um levantamento dos ex-alunos que poderiam
vir ao campus para palestrar sobre as suas experiências ou que poderiam gravar entrevistas
online. As entrevistas são disponibilizadas no canal oficial do projeto, divulgadas



nos grupos do Facebook da UFC onde os discentes tem a oportunidade de assistir às
entrevistas e ao mesmo tempo tirar mais comentar nos vı́deos e opinar por melhorias do
projeto.

4. Resultados
Esta seção apresenta os reasultados das atividades desenvolvidas.

4.1. Pesquisa com egressos do campus

A pesquisa com os egressos do campus mostrou resultados fundamentais para o progresso
do projeto. Foram obtidas 40 respostas de egressos dos cursos de Sistemas de Informação,
Engenharia de Software, Ciência da Computação e Redes de Computadores.

(a) Cidades que trabalham/estudam. (b) Fez ou faz algum curso de pós-graduação.

Figura 1. Cidades que trabalham e se fez ou faz algum curso de pós-graduação

(a) Empresas que trabalham. (b) Tecnologias que trabalham.

Figura 2. Empresas e tecnologias que os egresos trabalham

A maioria dos egressos que responderam o questionário foram alunos do curso
de Sistemas de Informação com aproximadamente 55% dos respondentes, seguido pelos
egressos de Engenharia de Software com 28% e ainda obtivemos respostas de egressos
dos cursos de Redes de Computadores e Ciência da Computação. Dos alunos que res-
ponderam o questionário, 65% estão trabalhando atualmente. Na Figura 1(a) podemos
ver que grande parte dos egressos estão trabalhando ou estudando em Fortaleza-CE, com
destaque também para as cidades de Quixadá-CE e Campinas-SP que recebem muitos
ex-alunos do campus.

Já na Figura 1(b) vemos que muitos dos egressos estão fazendo cursos
de pós-graduação, onde aproximadamente 43% dos egressos estão no mestrado



enquanto outra boa parte estão cursando alguma especialização, doutorado ou MBA
respectivamente. A Figura 2(a) mostra que os egressos do campus estão trabalhando em
diversas empresas diferentes com destaque para a UFC, Centec, heavyConnect e Motorola
respectivamente.

Na Figura 2(b) pode-se ver também que os ex-alunos trabalham com diversas
tecnologias diferentes, com grande destaque para Java com mais de 40% dos egressos
relatam que trabalham com essa tecnologia no mercado. Outras tecnologias bastante uti-
lizadas são Phyton, C, C++ e Angular.

4.2. Participação dos discentes nas palestras

Podemos ver que a Figura 3 mostra a participação dos discentes na palestra. Até o
momento, apenas uma palestra foi realizada. A palestra ocorreu no inı́cio do mês de
outubro. A palestra teve participação de 73 alunos sendo que aproximadamente 40% dos
alunos que participaram são do curso de Engenharia de Software seguido pelos discentes
de Sistemas de Informação com 16%, ainda vale destacar que alunos de todos os cursos
do campus participaram.

Figura 3. Participação dos discentes nas palestras

4.3. Entrevistas online

Figura 4. Resultado das entrevistas online



Em relação às entrevistas online, na Figura 4 pode-se ver que as entrevistas ti-
veram boa repercussão. Na primeira entrevista obteve-se 80 visualizações e aproximada-
mente 50 curtidas e 70 comentários. Na segunda entrevista os números são ainda maiores,
alcançamos 120 visualizações, mais de 60 curtidas e 70 comentários.

5. Considerações Finais
O projeto tem obtido bons resultados e ao mesmo tempo atingido o objetivo do projeto
de trazer para o cotidiano acadêmico o que os egressos tem vivenciado no mercado de
trabalho ao sair da universidade. Porém, o projeto ainda tem algumas limitações, a falta
de tempo e a distância dos ex-alunos do campus limita bastante o propósito de trazer mais
egressos para palestrar.

Para buscar resolver esses problemas o projeto tem adotado novas metodologias,
a exemplo disso são as entrevistas online e a pesquisa com os alunos para saber de que
forma eles poderão ajudar. A aceitação e participação dos discentes com as atividades do
projeto tem motivado os idealizadores a prosseguir com o projeto e aprimorar e melhorar
ainda mais as atividades para seja possı́vel alcançar um envolvimento ainda maior dos
discentes.
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paı́ses da américa.
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para Gestão-: Transformando os Negócios na Economia Digital. Bookman.



  

SOLUÇÃO DE DESIGN DIGITAL PARA O PROBLEMA 

DOS ANIMAIS ABANDONADOS  
 

José Lindberg Oliveira Pinheiro Júnior, Daniel Oliveira Silva, Tânia Saraiva de Melo Pinheiro 
lindberg.pinheiro@gmail.com, danick.doss@gmail.com, thycianelopes@gmail.com 

Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá  

 

Abstract. This project aims to find a Digital Design solution to help social 

projects in support of stray animals living in the city of Quixadá. To reach this 

goal, theoretical study and field research were initially conducted, including 

interviews, to understand the general and the local problem. From these 

research, born the idea  to develop a website combined with a photographic 

action with the animals social projects, as a way to raise awareness and 

encourage the local population to adopt these animals and help the projects as 

possible. The project is being developed within the course of Digital Design 

from Federal University of Ceará (UFC) - Quixadá Campus.  

 

Resumo. Este projeto tem como objetivo encontrar uma solução de Design 

Digital para ajudar projetos sociais de apoio a animais em situação de rua na 

cidade de Quixadá. Para alcançar tal feito foram realizadas pesquisas teóricas 

e de campo para entender o problema tanto em geral, quanto localmente. A 

partir dessas pesquisas, nasceu a ideia de desenvolver um site em conjunto à 

uma ação fotográfica com os animais e projetos sociais, como forma de 

conscientizar e incentivar a população local a adotar esses animais e ajudar 

esses projetos como possível. O projeto atualmente está em fase de 

implementação, o site está sendo desenvolvido. O projeto é desenvolvido no 

âmbito do curso Design Digital da Universidade Federal do Ceará (UFC) - 

Campus Quixadá.  

 

1. Introdução 

 

No Brasil, observa-se um número crescente de animais abandonados. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que há cerca de 10 milhões de gatos e 

20 milhões de cães no Brasil; “nos grandes centros, há um cão para cada cinco 

habitantes e 10% deles em estado de abandono” (FERREIRA, K. B.; SILVA, A. S. A, 

2010). Essa realidade se dá muito pela falta de conscientização por parte da população 

em relação à vida e aos direitos dos animais, muitas vezes vistos como objetos que 

podem ser descartados na menor “inconveniência”. É comum o abandono de animais 

com alguma doença, com deficiência física, idosos, ou mesmo quando os tutores se 

mudam ou viajam, registrando-se aumento do número de abandono nos feriados e férias 

escolares(SANTANA; MARQUES, 1998).   

Além dos animais que já estiveram em situação de domicílio e foram 

abandonados, existem também aqueles que que já nasceram em situação de rua, o que 

agrava ainda mais esse cenário e o distancia de uma solução. Todo esse contexto traz 



  

problemas não apenas para os animais, como também para o ser humano e a sociedade 

em geral, com o agravamento de zoonoses e diversos problemas, como mordidas e 

acidentes.  

Na cidade de Quixadá, esse cenário não é diferente. Ao se andar pelas ruas da 

cidade, é comum encontrarmos cães e gatos abandonados, muitas vezes feridos e 

desnutridos. Existem alguns projetos sociais com foco na ajuda a esses animais, em 

destaque a 4Patas, Mão Amiga e a Associação Protetora dos Animais de Quixadá 

(APAQ), sendo este último o único projeto destinado a animais na cidade cadastrado 

como ONG.  

Vale ainda destacar que nenhum projeto da cidade tem sede para abrigar os 

animais. Até 2014, os animais em estado de rua encontrados na cidade eram levados 

pelos projetos para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade, que funcionava 

como um abrigo para esses animais e onde os projetos faziam o seu trabalho de cuidar 

deles, porém a Portaria Nº 1.138 de 23 de Maio de 2014 (BRASIL, 2014) impediu o 

CCZ da cidade de abriga-los.  

A partir da observação desse problema surgiu a ideia de se desenvolver um site 

para ajudar a situação dos animais abandonados, dos projetos e dos lares temporários da 

cidade de Quixadá. A principal proposta é cativar o usuário por meio  de uma ação 

fotográfica, que mostre esses animais e o trabalho dos projetos sociais sob uma nova 

ótica, realçando a beleza dos animais e a dedicação dos projetos a partir da visão dos 

fotógrafos profissionais voluntários. O intuito da ação é incentivar a adoção desses 

animais e ajudar os projetos sociais, que é o principal objetivo do website, mas além da 

adoção, o usuário também poderá ajudar o projeto e lares temporários com doações, de 

dinheiro, comida, etc, além do intuito de gerar mais consciência em relação aos direitos 

animais a partir do site.  

2 Pesquisa teórica  

2.1 Adoção, auxílio da fotografia e dos meios digitais online  

A mais importante medida para a resolução dos problemas relacionados ao 

abandono animal é a adoção, por ser essencial tirar esses animais da rua e colocá-los em 

situação de lar. A internet tem se tornando uma forte aliada para conseguir tal feito, na 

promoção da adoção e da conscientização. Muitos websites vêm surgindo com a 

proposta de gerar mais adoções e campanhas com tal tema tem se tornando mais 

frequentes.  
Uma das possibilidades geradas pela internet é o trabalho virtual associado ao 

tema bem-estar animal (BEA), como por exemplo, as campanhas de adoções 

de animais pela internet. Apesar dessa abordagem ser recente e, ainda não 

totalmente explorada, tem-se alguns bem-sucedidos planos de adoções on-

line, como por exemplo a campanha “Adotar é Tudo de Bom”, desenvolvida 

pela empresa Pedigree® (2015), que promoveu a adoção de 45 mil animais 

no ano, utilizando os meios digitais.” (EVANGELISTA,  et al.,  p. 4, 2016)  

Mas apenas com uma adoção responsável, em que os tutores não voltem a 

abandonar o animal, pode-se reverter a triste situação que muitos deles se encontram. 

Uma das grandes dificuldades encontradas pelas ONGs e projetos sociais que trabalham 

com a adoção animal é o padrão procurado por aqueles que procuram adotar, pois a 

maior parte dos animais abandonados não se encaixa nele.  
No processo de adoção, as pessoas são influenciadas pelos mais 

distintos aspectos. Existem aqueles que adotam com o propósito de 



  

salvar uma vida, posicionamento que claramente  ocorre no nível 

reflexivo, uma vez que a adoção é resultado da consideração de que o 

cuidado e carinho que um animal merece independente da aparência 

ou condição em que ele esteja. Infelizmente, essas pessoas são a 

minoria, visto que os animais denominados como especiais (idosos, 

com saúde delicada ou deficientes físicos) raramente são adotados e 

muitos passam a vida inteira no abrigo . (LIMA, p. 22, 2015)  

Animais doentes, idosos ou com alguma deficiência física dificilmente 

conseguem um lar ou, mesmo tendo um lar, é comum serem abandonados no momento 

em que se tornam idosos, ou adquiram alguma doença ou condição que precise de mais 

cuidados, gastos ou tempo.  

Ao se constatar o problema que é o preconceito com a aparência de muitos 

animais abandonados, surge a questão de como resolver ou amenizar tal obstáculo para 

a adoção. Uma das maneiras encontradas é a utilização da fotografia para mostrar a 

beleza que esses animais carregam em si. A fotografia tem forte poder de comunicações, 

podendo contar histórias e transmitir sentimentos e sensações com apenas uma imagem, 

esse poder pode ser utilizado também como uma ferramenta para cativar aqueles que 

antes não enxergavam a situação desses animais, mostrando-os a partir de uma nova 

ótica.  
As irmãs Ana Carolina e Manoela Trava Dutra voluntariamente 

fotografam animais trazidos por entidades e protetoras independentes, 

atingindo uma excepcional taxa de adoção de 70%, nível muito 

superior ao de todos abrigos entrevistados. O projeto alcança esse 

resultado ao fotografar animais em um estúdio, afastados do triste 

cenário que é um abrigo, com banho tomado e enfeites, e 

principalmente, através de técnicas que realçam a beleza, alegria e 

personalidade singular do animal. (LIMA, p. 22, 2015)  

O projeto feito pelas irmãs Ana Carolina e Manoela Trava Dutra mostra o 

quanto a fotografia pode ser importante na hora da escolha da adoção, uma boa 

fotografia, longe do ambiente melancólico e triste que esses animais vivem, mostrando 

um animal bem cuidado e feliz, torna um animal que antes não parecia tão bonito para 

alguns olhos ganhar uma nova perspectiva para esses mesmos olhos, aumentando muito 

a porcentagem de adoção. Isso acontece porque o ser humano costuma desviar o olhar 

daquilo que o traga desconforto, como refletir sobre a triste situação dos animais 

abandonados. Olhar o animal sobre uma perspectiva não no momento de abandono, mas 

de alegria, faz o homem refletir sobre os momentos bons e alegrias que poderia passar 

ao lado do animal (LIMA, 2015).  

Os dados observados nesta seção dão base para a solução encontrada para o 

problema na cidade de Quixadá. Os animais para adoção são divulgados nas redes 

sociais pelos voluntários dos projetos, com fotos amadoras e muitas vezes se utilizando 

de um apelo que acaba gerando desconforto, algo que a parte não engajada da população 

quer evitar, sendo difícil assim alcançar novos públicos. Com a ação fotográfica e o 

website se pretende alcançar tais públicos, dando visibilidade ao trabalho dos projetos e 

aos animais ajudados por eles.  

3 Solução de Design Digital  

3 1 Website e ação fotográfica online  

No intuito de mudar a grave situação dos animais em estado de abandono e 

trazer a tona todo o trabalho exercido pelos projetos sociais de apoio aos animais, foi 



  

desenvolvida uma proposta de Design Digital que consiste, em um website que 

evidencie todos esses grupos de proteção localizados em Quixadá, através de ações 

fotográficas, a fim de conscientizar a população acerca do abandono dos animais. O tom 

do discurso e do conteúdo presentes nas fotos e nas páginas foram definidos a partir de 

encontros com os representantes desses grupos de proteção.  

3 1 1 User Interface  

O esquema de cores Branco, amarelo, laranja e azul-turquesa está em “on-

brand” com as escolhas para a página: alegre e luminosa. O uso das tipografias ‘Kitten’ 

para títulos, garante que eles sejam grandes destaques nas sessões, além de ser 

expressiva, ela é alegre ao mesmo tempo. Já a ‘Palanquin’ para categorias, 

subcategorias e textos garante legibilidade e economia de espaço, apoiando o sentido de 

que, para o site informação é tudo, mas imagem é crucial.  

3 1 2 User Experience  

O site do projeto é um modelo de design limpo e, acima de tudo, fácil de ler. 

Garantir que os usuários do site saibam onde encontrar os animais para adoção e o 

projeto social que querem apoiar com o menor número de cliques possível é 

imprescindível. O desafio de design da página consiste em criar um fluxo de navegação 

coerente, claro e simples, onde o design leva o visitante através do site fazendo com que 

sua experiência seja suave, sem ter que parar para ler tanto. Além de tudo isso o site 

deve não só, ser responsivo, pois os usuários móveis representam uma grande proporção 

dos possíveis clientes, mas também estabelecer a personalidade única da marca Alumiar 

que precisa refletir toda a atitude desses voluntários e os serviços que eles prestam.  

5 Resultado e Discussão  

Com o aprofundamento do caso abordado obtivemos conhecimentos sobre a 

importância da conscientização e sobre os cuidados com os animais para adoção, nem 

todas as pessoas sabem o que é necessário antes de realizar a adoção, pois adotam o 

animal e pouco tempo depois desistem de dar-lhes o devido cuidado e eles são 

retornados para as ruas. Sabemos que os animais sofrem com o abandono e como essa 

situação gera outros tipos de descasos, pois os animais que estão nesse estado estão 

expostos a várias situações, como doenças, atropelamento e a reprodução excessiva, 

onde se torna mais difícil o controle dos animais.  

Ao contatar os projetos sociais, conclui-se que é necessária a castração do animal 

para que não haja descontrole nessa população, mas para isso é importante o incentivo 

da população e a ajuda por meio de doações para que essas atividades sejam realizadas.   

Foi definido que seria utilizada a proposta de uma ação fotográfica juntamente 

com um site para o incentivo da adoção dos animais, conscientização da população e 

divulgação do trabalho dos projetos sociais, com a intenção de gerar apoio para que 

possam continuar com tal feito. 

6 Considerações Finais  

Os animais abandonados vivem uma triste e complexa situação, que afeta a 

sociedade como um todo e ainda se caracteriza como uma questão de saúde pública, 

pois sem os cuidados necessários, esses animais acabam sendo transmissores de 

zoonoses para humanos. Longe de uma solução fácil, para dar um fim ao problema é 



  

preciso o esforço em conjunto da sociedade, com o intuito de dar a esses animais 

tratamento digno e vida de qualidade.  

Com esforços como a campanha fotográfica e site apresentado neste artigo, 

espera-se melhorar esse cenário de abandono e dar a mais animais que hoje vivem nas 

ruas, um lar e tratamento adequado, como eles tanto merecem. Espera-se que muitos 

animais da cidade de Quixadá possam ganhar um lar a partir dessa iniciativa, além de 

dar aos lares temporários e aos projetos sociais um apoio necessário para que possam 

continuar a realizar esse trabalho tão importante.  

Muitas dificuldades foram encontradas para a realização deste projeto, como 

entrar em contato com voluntários e projetos sociais, e limitações, como a maioria dos 

projetos em apoio à animais da cidade não possuir CNPJ ou a falta de abrigo para os 

animais abandonados, o que fez com que se chegasse a solução apresentada neste artigo. 

Em sua fase atual o projeto ainda contém algumas incompletudes e os próximos passos 

serão a realização da ação fotográfica e finalizar o desenvolvimento do site.  

 

REFERÊNCIAS   

  

EVANGELISTA, Alberto G. et al. AS MÍDIAS SOCIAIS COMO PROMOTORAS DA 

ADOÇÃO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS. In: 7° Congresso Brasileiro De 

Extensão Universitária. Universidade Federal de Ouro Preto, 10., 2016, Ouro Preto. 

Anais...  

<https://www.eventsystem.com.br/admin/arquivos/7cbeu/submissoes/anais/48d8bda2ad

f57f39d3b01c0863b0fc2b.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2017.  

FERREIRA, Karine Barros; SILVA, Alessandra Sayegh Arreguy. O problema do 

abandono de cães e o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses de Ponte Nova. 

2010. 254 p. Dissertação (Mestrado em medicina veterinária) - FACISA, Viçosa - MG, 

2010. 2. Disponível em: 

<https://academico.univicosa.com.br/revista/index.php/RevistaSimpac/article/view/287/

451>. Acesso em: 28 ago. 2017.  
  

GIUMELLI, Raísa Duquia; SANTOS, Marciane Cleuri Pereira. Convivência com 

animais de estimação: um estudo fenomenológico. Rev. abordagem gestalt.,  Goiânia , 

 v. 22, n. 1, p. 49-58, jun.  2016 .   Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

68672016000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  29 ago.  2017.  

LIMA, Paula Fernanda Fonseca Fernandes. Solução visual para satisfazer uma 

carência do sistema de amparo aos animais abandonados. 2015. 164 p. Trabalho de 

Conclusão de Curso - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de 

Arquitetura, Curso de Design Visual, Porto Alegre, 2015. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/141040>. Acesso em: 28 ago. 2017.  

SANTANA, LUCIANO ROCHA et al. POSSE RESPONSÁVEL E DIGNIDADE DOS 

ANIMAIS. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL. 8., 

2004, São Paulo. Anais...  

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/26684-26686-1-PB.pdf>. 

Acesso em: 28 ago. 2017.  



  

SANTANA, Luciano Rocha; MARQUES, Marcone Rodrigues. Maus Tratos e 

Crueldade contra Animais nos Centros de Zoonoses: Aspectos Jurídicos e 

Legitimidade Ativa do Ministério Público para Propor Ação Civil Pública. Bahia: 

Ministério Público do Estado da Bahia, 1998.  Disponível em: 

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/maus_tratos_ccz_de_salvador.pdf>. 

Acesso em: 28 ago. 2017.  

 

 



Relato de Experiência sobre o Ciclo de Palestras com
ex-alunos do Campus para Aproximar a Comunidade

Acadêmica do Mercado de Trabalho

Leonardo Torres Marques, Iago Victor Gomes Holanda,
Antonio Rafael Braga e Lı́via Almada Cruz

1Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Quixadá
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Resumo. Este artigo descreve as atividades do projeto “Ciclo de Palestras com
Ex-alunos para Aproximar a Comunidade Acadêmica do Mercado Trabalho”
realizado no campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. O projeto
é uma iniciativa que tem como objetivo promover para os estudantes do Campus
Quixadá a oportunidade de conhecer diversas áreas de atuação, através de
relatos de alunos egressos e já inseridos no mercado de trabalho ou na pesquisa,
servindo também como agente motivador para continuidade dos alunos nos
cursos. O presente relato apresenta as principais atividades desenvolvidas neste
projeto, bem como seus respectivos resultados.
Palavras-chave: experiência de trabalho, universidade, tecnologias.

Abstract. This article describes the project’s activities:”The speeches cycle
with ex-students for approximating the Academic Community to job
market”occurred at Federal University of Ceará on campus Quixadá. This
project is the initiative which has an objective to promotion to Quixadá campus
students, the opportunity to knowledge different areas of activity through
graduate students’ relates and insert in job market or in research, offering too as
an agent coaching for students keeping on graduation. The present relate shows
the principles activities developed in this project, as soon as respects results.
Keywords: work experience, university, technologies.

1. Introdução
O projeto“Ciclo de Palestras com Ex-alunos para Aproximar a Comunidade Acadêmica
do Mercado Trabalho” visa compartilhar com os discentes do campus de Quixada alguns
desafios que os espera ao egressar da universidade. Para isso o projeto realiza diversas
atividades para difundir na comunidade acadêmica experiências dos egressos no mercado
de trabalho.

A ação principal é a aproximação com profissionais que já possuem a capacitação
profissional que é oferecida nos cursos de TI da UFC e das outras IES de Quixadá.
O projeto constitui-se de palestras e entrevistas para o alunos do campus. Em 2017,
foram realizadas atividades, tais como: palestras, minicursos, pesquisa de mercado com
ex-alunos do campus e entrevistas online na qual são feitas as divulgações pelo canal do



projeto no YouTube. Para as palestras e entrevistas, buscou-se a colaboração de egressos
da UFC Quixadá que atuam na indústria ou academia, com o intuito de dar maior um
leque de opções e oportunidade de troca de experiência para os discentes do campus.

2. A Tecnologia da Informação e o Mercado de Trabalho

O mercado de trabalho é sistema produtivo e de fundamental importância para o mundo.
O seu funcionamento tem grande importancia para o desenvolvimento econômico. Faixas
salariais, taxas de emprego e desemprego, nı́vel de produtividade e qualificação são alguns
pontos importantes a serem considerados quando falamos sobre o mercado de trabalho
[Albano et al. 2013]. Diversas alterações tecnológicas, econômicas e polı́ticas tiveram
impacto no cenário do mercado de trabalho. Essas mudanças fizeram com que o mercado
exigir-se cada vez mais de profissionais com diversas qualificações. Iniciou-se também
uma nova forma de economia, a ”economia digital”, que aborda novas ideias de negócio,
atrelado as novas tecnologias [Turban et al. 2010].

A entrada dos computadores no mercado gerou muitas transformações nas grandes
empresas. Com a tecnologia em alta, surgiram diversas profissões que passaram a
ser de fundamental importância no mercado de trabalho. Sabendo que boa parte
dessas profissões estavam vinculadas a tecnologia, para que os profissionais pudessem
desempenhar o seu papel com sua devida competência, eles tinham a necessidade de
possuir outros conhecimentos. O principal objetivo era conseguir agregar e vincular a
tecnologia com os objetivos das organizações e do mercado [Castro et al. 2013].

No mercado atual existem diversas funções de TI que estão desocupadas por falta
de profissionais formados e capacitados. Segundo [Lunardi 2016], o mercado de trabalho
na área de TI deve crescer mundialmente e os brasileiros devem estar preparados para
ocupar este importante espaço de atuação econômica. A tedência é o mercado evoluir
e essas vagas aos poucos serem preenchidas de forma a suprir a necessidade atual e
de fundamental importância dos especialista em tecnologia de informação no mercado.
Nesse sentido, esse projeto visa fornecer aos alunos da UFC Quixadá uma orientação
para que os mesmos possam de encaixar mais facilmente no mercardo de trabalho.

3. Metodologia

Para alcançar os objetivos desse projeto, buscou-se num primeiro momento uma
aproximação com egressos do campus, para saber: se estão inseridos no mercado de
trabalho, onde estão atuando, em quais setores, empresas, cidades e tecnologias com que
trabalham, além de procurar saber quais egressos se disponibilizariam a ajudar no projeto
e de que forma poderia contribuir.

Buscando esse contato, foi desenvolvido um questionário com perguntas que
comtemplaram os objetivos da pesquisa. O segundo passo foi divulgar o questionário
com os ex-alunos do campus, para isso foi criado um grupo no Facebook com egressos
formados nos cursos do campus da UFC de Quixadá e onde foi compartilhado o
questionário, além de postagens nos grupos da UFC campus Quixadá.

A partir do questionário, foi feito um levantamento dos ex-alunos que poderiam
vir ao campus para palestrar sobre as suas experiências ou que poderiam gravar entrevistas
online. As entrevistas são disponibilizadas no canal oficial do projeto, divulgadas



nos grupos do Facebook da UFC onde os discentes tem a oportunidade de assistir às
entrevistas e ao mesmo tempo tirar mais comentar nos vı́deos e opinar por melhorias do
projeto.

4. Resultados
Esta seção apresenta os reasultados das atividades desenvolvidas.

4.1. Pesquisa com egressos do campus

A pesquisa com os egressos do campus mostrou resultados fundamentais para o progresso
do projeto. Foram obtidas 40 respostas de egressos dos cursos de Sistemas de Informação,
Engenharia de Software, Ciência da Computação e Redes de Computadores.

(a) Cidades que trabalham/estudam. (b) Fez ou faz algum curso de pós-graduação.

Figura 1. Cidades que trabalham e se fez ou faz algum curso de pós-graduação

(a) Empresas que trabalham. (b) Tecnologias que trabalham.

Figura 2. Empresas e tecnologias que os egresos trabalham

A maioria dos egressos que responderam o questionário foram alunos do curso
de Sistemas de Informação com aproximadamente 55% dos respondentes, seguido pelos
egressos de Engenharia de Software com 28% e ainda obtivemos respostas de egressos
dos cursos de Redes de Computadores e Ciência da Computação. Dos alunos que res-
ponderam o questionário, 65% estão trabalhando atualmente. Na Figura 1(a) podemos
ver que grande parte dos egressos estão trabalhando ou estudando em Fortaleza-CE, com
destaque também para as cidades de Quixadá-CE e Campinas-SP que recebem muitos
ex-alunos do campus.

Já na Figura 1(b) vemos que muitos dos egressos estão fazendo cursos
de pós-graduação, onde aproximadamente 43% dos egressos estão no mestrado



enquanto outra boa parte estão cursando alguma especialização, doutorado ou MBA
respectivamente. A Figura 2(a) mostra que os egressos do campus estão trabalhando em
diversas empresas diferentes com destaque para a UFC, Centec, heavyConnect e Motorola
respectivamente.

Na Figura 2(b) pode-se ver também que os ex-alunos trabalham com diversas
tecnologias diferentes, com grande destaque para Java com mais de 40% dos egressos
relatam que trabalham com essa tecnologia no mercado. Outras tecnologias bastante uti-
lizadas são Phyton, C, C++ e Angular.

4.2. Participação dos discentes nas palestras

Podemos ver que a Figura 3 mostra a participação dos discentes na palestra. Até o
momento, apenas uma palestra foi realizada. A palestra ocorreu no inı́cio do mês de
outubro. A palestra teve participação de 73 alunos sendo que aproximadamente 40% dos
alunos que participaram são do curso de Engenharia de Software seguido pelos discentes
de Sistemas de Informação com 16%, ainda vale destacar que alunos de todos os cursos
do campus participaram.

Figura 3. Participação dos discentes nas palestras

4.3. Entrevistas online

Figura 4. Resultado das entrevistas online



Em relação às entrevistas online, na Figura 4 pode-se ver que as entrevistas ti-
veram boa repercussão. Na primeira entrevista obteve-se 80 visualizações e aproximada-
mente 50 curtidas e 70 comentários. Na segunda entrevista os números são ainda maiores,
alcançamos 120 visualizações, mais de 60 curtidas e 70 comentários.

5. Considerações Finais
O projeto tem obtido bons resultados e ao mesmo tempo atingido o objetivo do projeto
de trazer para o cotidiano acadêmico o que os egressos tem vivenciado no mercado de
trabalho ao sair da universidade. Porém, o projeto ainda tem algumas limitações, a falta
de tempo e a distância dos ex-alunos do campus limita bastante o propósito de trazer mais
egressos para palestrar.

Para buscar resolver esses problemas o projeto tem adotado novas metodologias,
a exemplo disso são as entrevistas online e a pesquisa com os alunos para saber de que
forma eles poderão ajudar. A aceitação e participação dos discentes com as atividades do
projeto tem motivado os idealizadores a prosseguir com o projeto e aprimorar e melhorar
ainda mais as atividades para seja possı́vel alcançar um envolvimento ainda maior dos
discentes.
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Resumo. Este trabalho procura fazer um estudo sobre o consumo dos brasilei-
ros em jogos eletrônicos, focado nos jogadores de League of Legends, o jogo
de PC mais jogado do Brasil e do mundo. O trabalho procura, por meio de um
questionário, descobrir quanto os jogadores consomem e como eles gastam o
dinheiro fictı́cio dentro do game.
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Abstract. This work try to study the consumption of Brazilians in electronic
games, focused on players of League of Legends, the most played PC game in
Brazil and the world. The work tries, through a questionnaire, to find out how
much the players consume and how they spend the fictitious money inside the
game.
Keywords: games, consumption, moba.

1. Introdução
Jogos eletrônicos estão virando cada vez mais populares entre os jovens e adultos. O jogo
League of Legends, conhecido mundialmente como LoL, é o jogo de PC mais jogado
do mundo desde 2012. O co-fundador do jogo Brandon Beck em uma entrevista para ao
site Polygon declarou que o jogo ultrapassou a marca de 100 milhões de jogadores ativos
mensalmente, uma marca quase 10 vezes maior que o segundo jogo do mesmo estilo, o
Dota2, que contém 13 milhões de jogadores ativos mensalmente [2].

A empresa Riot Games é a desenvolvedora do jogo gratuito League of Le-
gends. Apesar disso, League of Legends possui um sistema de microtransações para
comercialização de produtos virtuais, como, por exemplo, roupas especiais para os perso-
nagens (skins), ı́cones de jogador, pacotes de personagens, entre outros.

Tendo em visto isso, o objetivo desse trabalho é, por meio de um survey, carac-
terizar os motivos que levam os jogadores da comunidade brasileira a consumirem Riot
Points (moeda virtual) e como utilizam a moeda no jogo League of Legends.

2. Metodologia
Foi feito um questionário explanatório em uma amostra não probabilı́stica. O questionário
foi divulgado em redes sociais e em fóruns relacionados ao jogo League of Legends. Os
participantes foram escolhidos por estarem disponı́veis e se encaixarem no único critério
da pesquisa que era jogar LoL.



O questionário foi dividido em três sessões tendo um total de oito perguntas. A
primeira sessão procurava saber um pouco sobre a vida pessoal do jogador, a segunda
parte sobre a quantidade e com o que o usuário costumava gastar sua moeda virtual, já a
terceira e última parte procurava saber os motivos da compra de skins no Jogo.

2.1. Perguntas

Foram feitas três perguntas na primeira sessão do Survey que são as seguintes:

Q1 - Qual sua idade?
Q2 - Qual sua renda mensal?
Q3 - Quantas vezes você já comprou Riot Points (RP)?

Por meio dessas três questões foi possı́vel analisar um pouco sobre a idade dos
participantes e também sobre a renda individual, além disso a terceira questão faz um filtro
dos nossos participantes, pois, quem nunca comprou RP não prossegue para as sessões
seguintes.

Na segunda sessão do Survey foram feitas mais três perguntas mostradas a seguir:

Q4 - Com que frequência você compra RP?
Q5 - Quanto você já gastou em R$ comprando RP?
Q6 - Com qual das opções você mais frequentemente gasta seus RP? (Opções: Skins,

Campeões, Runas e Ícones, chaves ou baus hextech).

Essas perguntas tinham como objetivo descobrir a frequência em que o usuário
compra RP e também ter uma estimativa de quanto cada um já gastou em reais. A sexta
questão tinha também um caráter eliminatório, pois como o Survey foca mais em jogado-
res que gastam seus RP em skins, quem os utilizou para alguma outra função do jogo não
era necessário responder a terceira sessão.

Na terceira sessão foram feitas apenas duas perguntas:

Q7 - Marque as alternativas com que você costuma gastar seus RPs com skins. (Opções:
Skins sem promoção, Skins em promoção, Aguardo skin especı́fica entrar em
promoção ou Skins em lançamento).

Q8 - Por qual motivo você compra suas skins?

As perguntas nessa sessão eram abertas, apesar de ter opções o usuário poderia
responder cada uma das perguntas de forma aberta. Essas perguntas tinham como objetivo
descobrir quando cada jogador prefere gastar seus RPs e por qual motivo adquiri uma skin.

3. Resultados
Foram obtidos 76 respostas, uma amostragem pouco significativa já que a quantidade de
jogadores brasileiros se aproxima de 10 milhões de jogadores ativos mensalmente [1].

Na Q1 46% responderam que tinham entre 12 e 17 anos, 34% entre 18 e 24 anos
e o restante respondeu que tinha uma idade maior do que 24 anos. A Q2 teve como resul-
tados: 50% dos jogadores não tem nenhuma renda mensal, 28% recebem até R$400,00
mensalmente, 14% entre R$400,00 e R$1000,00, e 8% uma renda entre R$1000,00 e
R$2000,00. Na Q3 apenas 9% nunca compraram Riot Points. Observa-se nesta sessão
que a maioria dos jogadores estão na faixa de 12 à 17 anos, o que justifica o fato da metade



não ter nenhuma renda própria, pode-se deduzir como resultado dessa primeira sessão que
o dinheiro gasto para a compra de RP vêm dos responsáveis dos jogadores.

Na Q4 da segunda sessão a 48% responderam que compram RP algumas vezes
por ano e 25% compram 1 vez por mês. Nota-se que geralmente os jogadores compram
RP quando recebem alguma bonificação em dinheiro. Já na Q5, sobre a quantidade de
dinheiro já gasto em RP, os valores obtidos foram curiosos, já que incrı́veis 31% dos par-
ticipantes responderam que já gastaram mais que R$1000,00 em RP, seguido por 10% que
gastaram entre R$500,00 e R$1000,00 em compras da moeda e 25% consumiram entre
R$100,00 e R$500,00. Vale ressaltar que foi utilizado um ambiente da desenvolvedora
do jogo para confirmar o dinheiro em cada conta, logo os valores foram verificados pela
empresa. Observa-se que mais da metade dos participantes gastaram um valor exorbitante
de dinheiro para obter a moeda virtual. Também conclui-se, por meio da Q6, que 88%
das pessoas utilizam essa moeda para a compra de skins.

Na terceira sessão do formulário, nas duas questões, os participantes poderiam
escolher mais de uma opção. A Q7 nos da que 45% dos jogadores preferem comprar
skins dos seus personagens favoritos ou que frequentemente escolhem para jogar, 43%
compram skins em promoção e 31% também compram skins em lançamento. A última
questão tratava de descobrir o motivo da compra dessas skins: 95% marcou a opção sobre
comprar a skin porque achou legal e atraente, 14% falou que compra a skin para intimidar
os adversários dentro da partida, pois a skin demonstra maestria com o personagem, e em
algumas outras respostas abertas, foi citado que pretendem ter pelo menos uma skin para
cada personagem mais escolhido para jogar e que as skins renovam a vontade de jogar
com um personagem.

4. Conclusão

Por meio dos resultados obtidos, podemos observar que o motivo para a compra de skins
se compara a compra de roupas para nos mantermos nos padrões estéticos da sociedade,
pois, de acordo com as respostas, os participantes majoritariamente compram suas skins
para melhorarem sua estética sob os padrões do Jogo, como mostra a Figura 1. Ainda, de
acordo com o levantado, participantes acreditam que quanto mais skins, mais habilidade
você tem com o personagem, porém isso não é verdade, pois a compra de skins não
melhora em nenhum aspecto a habilidade com o personagem.

Figura 1. Personagem Riven a direita com a skin “Emissária da Luz”, e a direita
sem skin.



Também foi obtido que os jogadores consumiram um valor abundante na compra
de Riot Points para satisfazerem o ego, como ilustra a Figura 2, isso pode ser um dos
motivos da Riot Games ser a empresa de jogos para PC que mais faturou no ano de 2016,
o valor de US$ 1,792 bilhão [3].

Figura 2. Gráfico pizza sobre o resultado da Q5.

5. Trabalhos Futuros
Para trabalhos futuros, pretende-se desenvolver um jogo e estudar formas de como aplicar
o sistema de skins no jogo para obter lucro.
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Resumo. A disciplina de Introdução à Arquitetura de Computadores fornece                   
uma base para estudos mais avançados em Engenharia de Computação e em                       
outros cursos na área de computação. Por esse motivo é conveniente explorar                       
vários métodos de estudo para facilitar a assimilação do conhecimento. Um                     
desses métodos consiste em usar simuladores e emuladores para reproduzirem                   
o funcionamento de arquiteturas já existentes. Nesse artigo é apresentada a                     
arquitetura Neander e o simulador NeanderWin como estratégia para realçar                   
vantagens do uso de arquiteturas de computadores reais no ensino. 

Abstract. The classes of Introduction to Computer Architecture provides a                   
foundation for more advanced studies on Computer Engineering and other                   
computer courses. So several study methods is desirable to facilitate the                     
assimilation of knowledge. One is to make use of emulators and simulators to                         
replicate the operation of existing architectures. In this paper we present                     
Neander architecture and NeanderWin simulator, as a strategy to emphasize                   
the advantages of using real computer architectures in teaching. 

1. Introdução 

O estudo de arquitetura de computadores possui um grande desafio que consiste na                         
compreensão de toda a operação do processador juntamente com as interligações entre                       
as entidades constituintes dessa arquitetura. Outro desafio é o de relacionar essa matéria                         
com os conteúdos estudados na disciplina de circuitos digitais, visto que algumas fontes                         
bibliográficas pautam-se em arquiteturas desnecessariamente complexas.  Por esse   
motivo, faz-se necessário o uso de modelos arquiteturais mais simples e rudimentares                       
para facilitar a assimilação dos conteúdos. 

Como método exemplar, podemos considerar o Simulador NeanderWin [1,2],                 
focado na arquitetura Neander, que foi desenvolvida pelos professores Raul Weber e                       
Taisy Weber da UFRGS como um processador para fins estritamente didáticos. Sua                       
arquitetura apresenta conceitos importantes com menor complexidade. 

 

2. Processador Neander 
A meta quando da concepção do Neander era criar um processador que fosse possível                           
de ser implementado usando somente portas lógicas e circuitos sequenciais básicos.                     
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Toda sua representação numérica se dá por complemento de 2. A arquitetura Neander                         
está ilustrada na Figura 1. Tanto o tamanho do Contador de Programa (PC), do                           
Acumulador (AC), dentre outros registradores, como da largura de barramento interno                     
de dados e de endereço são de 8 bits.  

A unidade lógica e aritmética do Neander possui duas entradas para operandos,                       
uma saída de dados e outra saída para flags (resultado nulo e/ou negativo). Sua unidade                             
de controle gerencia todos os sinais de controle internos do processador e, com base na                             
saída dos decodificadores de instrução, toma as devidas decisões. 

 

 
Figura 1.  Arquitetura do Neander 

 
A partir dos detalhes arquiteturais do Neander foi desenvolvido o Neander-X. As                       

instruções do Neander-X podem ser de 1 ou 2 bytes. Entretanto, no caso das instruções                             
de 2 bytes, os 4 bits menos significativos do primeiro byte são reservados para                           
desenvolvimentos futuros do processador. A Quadro 1 lista o conjunto das 16                       
instruções do Neander-X. 

 
                                              Quadro 1. Instruções do Neander X. 

Código Instrução  Descrição    Código  Instrução  Descrição 

0000  NOP  Nenhuma operação    1000  JMP endereço  Desvio incondicional 

0001  STA endereço  Armazena acumulador    1001  JN endereço  Desvio condicional 
(negativo) 

0010  LDA endereço  Carrega acumulador    1010  JZ endereço  Desvio condicional 
(zero) 

0011  ADD endereço  Soma    1011  JNZ endereço  Desvio condicional 
(não zero) 

 



 

0100  OR endereço  Operação lógica “ou”    1100  IN endereço  Entrada de dados de     
um dispositivo 

0101   AND endereço  Operação lógica “e”    1101  OUT endereço  Saída de dados para     
um dispositivo 

0110  NOT   Operação lógica 
“negação” 

  1110  LDI imediato  Carrega valor no   
acumulador 

0111  SUB endereço  Subtração    1111  HLT  Término de execução   
(halt) 

 

3. NeanderWin 
O NeanderWin [1] foi desenvolvido para ser usado em turmas com diferentes níveis                         
acadêmicos, apresentando um ambiente integrado de desenvolvimento, além de ser um                     
sistema multiplataforma [2].  

Por meio do NeanderWin é possível editar o código diretamente em linguagem                       
de montagem, compilar e receber uma resposta sobre erros de sintaxe e simular a                           
execução do programa, com visualização da execução e análise de resultados. É                       
possível ainda observar os endereços da memória e informações sobre a próxima                       
execução, bem como a análise completa dos resultados apresentados em cada instrução.                       
A manipulação do programa conta com botões de controle de execução e dois                         
dispositivos de entrada e saída de dados, conforme ilustrado na Figura 2. A compilação                           
reflete na alteração da memória onde erros aparentes são identificados. 

 

Figura 2.  Interface do NeanderWin 

4. Avaliação do Método 

Com a utilização do Neander é possível a introdução gradual dos conhecimentos de                         
arquitetura de computadores, pois permite que os estudantes façam experimentos de                     
vários níveis de complexidade em linguagem de montagem. Entretanto, para começar o                       
desenvolvimento de softwares para uma arquitetura específica é preciso compreender os                     

 



 

conceitos e nomenclaturas da linguagem. Primeiramente, foram apresentados os                 
seguintes tópicos: 

a) Especificações técnicas da arquitetura Neander. 

b) Princípios teóricos do funcionamento interno e relação com circuitos digitais.  

c) O que é uma linguagem de montagem e especificações da linguagem. 

d) Apresentação do Simulador NeanderWin e usabilidade. 

Logo após essa exposição de conceitos, aplicou-se um teste prático. O teste                       
consistia em desenvolver uma aplicação em linguagem de montagem que fazia: a leitura                         
de de um dispositivo de entrada que esperava o usuário digitar; uma operação lógica e                             
aritmética; e a apresentação do resultado em um display  no NeanderWin.  

Ao final, aplicou-se um questionário aos discentes abordando a viabilidade do                     
método de estudo aplicado ao curso de Engenharia de Computação, que levava em                         
conta a relação de Circuitos Digitais com Introdução à Arquitetura de Computadores, a                         
aplicabilidade dos conhecimentos teóricos e também o esclarecimentos de alguns                   
tópicos teóricos. O questionário está apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 3.  Perguntas feitas no questionário aplicado 

 

  O questionário contou com a participação de 25 estudantes. A Figura 4 apresenta                         
os resultados para algumas das perguntas do teste. Note que em sua grande maioria, as                             
respostas foram positivas, sendo um indicativo de que algumas dificuldades podem ser                       
superadas, como: relacionar os conteúdos teóricos à uma arquitetura real; e a aplicação                         
de circuitos digitais em um ambiente mais complexo. E isto é de grande importância                           
para uma base consolidada não apenas para as duas disciplinas mencionadas, mas                       
também para suas  sucessoras.  

 



 

 

 

Figura 4.  Amostra de respostas do questionário 

 

5. Conclusão 

Com a aplicação do método de estudo prático, foram obtidos resultados extremamente                       
positivos para um grupo de 25 alunos. Todos os alunos realizaram a prática                         
corretamente, indicando positivamente o potencial desse método de ensino, uma vez                     
que proporcionou um aprendizado rápido e que favoreceu a assimilação da teoria com a                           
prática. 

Tendo em vista a crítica positiva dos alunos sobre a prática, com maioria                         
expressiva ou em alguns casos totalidade das respostas, a atividade desenvolvida foi                       
aprovada. Desse modo, este trabalho corrobora a atratividade da abordagem mais                     
simples e ao mesmo tempo prática para os assuntos de Arquitetura  de Computadores. 

6.  Referências 
 
[1] SILVA, G. P.; BORGES, J. A. S. NeanderWin - Um Simulador Didático para uma                             
Arquitetura do Tipo Acumulador. 

[2] SILVA, G. P.; BORGES, J. A. S. O Simulador Neanderwin Disponível em:                         
http://equipe.nce.ufrj.br/gabriel/neanderwin Acesso em 26 Out. 2017 

[3] Google Form, Estudo Prático de Introdução à Arquitetura de Computadores,                     
https://goo.gl/forms/XhgUYn2J4UBmUp7R2 Acesso em 26 Out. 2017. 

 



A importância da Comunicação Institucional para o 
desenvolvimento do Campus da UFC em Quixadá 

 
Francisca Andrine  N.  de Carvalho1, Thalia  de A.  Pascoal 1, Vitória Ingrid dos Santos 

Ribeiro 1, Bruna Neves de Oliveira 1, Ryanne de O. Paz1, João Vilnei  de O. Filho1 

 

1Universidade  Federal do Ceará  (UFC)  – Campus Quixadá 
Av.  José de  Freitas  Queiroz, 5003 – Cedro  –  Quixadá – CE, 63900-000 – Brasil 

 
andrine.bolsistaccq@gmail.com, thalia.araujops@gmail.com, 

victoriaribeiro08@gmail.com brunaneves@alu.ufc.br, pazryanne@gmail.com, 
joaovilnei@gmail.com 

 

Abstract. This article shows the importance that the Institutional Communication          
exercises on the construction of the image and identity at UFC - Quixadá Campus              
in the communication channels of the institution, based on a set of actions carried              
out by the Communication Coordination that contribute to the growth of Campus            
visibility  in social  media.  

Resumo. Este artigo mostra a importância que a Comunicação Institucional exerce           
sobre construção da imagem e identidade do Campus da UFC em Quixadá no site e               
redes sociais, a partir de um conjunto de ações realizadas pela Coordenadoria de             
Comunicação que contribuem para o crescimento da visibilidade do Campus nas           
mídias  sociais. 

 

1. Introdução 
Atualmente no mundo estão ocorrendo diversas alterações, uma delas devido ao           

avanço tecnológico, é o fato das pessoas estarem cada vez mais presentes online. Segundo              
Cintra (2010), elas estão assistindo menos televisão, ouvindo menos rádio, e acabam            
escolhendo  a internet pela  rapidez e agilidade  em  que  as informações podem  ser encontradas. 

Com tantos indivíduos utilizando a Internet para se comunicar, buscar notícias ou            
serviços, é natural que as organizações comecem a adentrar e a explorar este universo, uma               
vez que a possibilidade de serem vistas por um número maior de pessoas é incontestável.               
Com o objetivo de criar um relacionamento com os seus públicos, elas enxergam nesse              
espaço uma ferramenta que possibilita um contato e retorno mais direto com o público,              
Kotler (2000).  

Neste artigo, abordaremos o conceito de Comunicação Institucional e trataremos da           
sua importância dentro do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Comunicação do           
Campus da UFC em Quixadá - CCQ durante o ano de 2017. Além disso, mostraremos               
também um conjunto de ações que a Comunicação Institucional oferece e como essas ações              
podem  trazer visibilidade ao  Campus e  o aproximar da comunidade. 

 

2. O que é a Comunicação Institucional? 



Segundo Cavalcante (2009), a Comunicação Institucional é um processo de comunicação           
utilizado em muitas organizações com o objetivo de criar relações duradouras com o público.              
É uma forma estratégica que muitas organizações utilizam para a construção de sua             
identidade, além de promover maior ligação entre o público e assim, melhorar a sua presença               
nas mídias sociais. É por meio da interação com o público que uma organização é capaz de                 
ampliar os  seus espaços  e  de melhorar a  sua imagem. 

Nesse sentido, a CCQ desenvolve ações que promovem o reconhecimento do Campus            
da UFC em Quixadá. O objetivo dessas ações é informar a comunidade sobre o que acontece                
no Campus, fazendo com que essas informações alcancem o máximo de pessoas possíveis,             
criando uma relação sólida com o público e diminuindo assim, o desconhecimento a respeito              
da  instituição.  

 

3. Metodologia 
O objetivo deste trabalho é mostrar como a CCQ incorpora o conceito de Comunicação              
Institucional dentro das atividades realizadas nas mídias sociais do Campus. Foram           
planejadas e elaboradas um conjunto de estratégias de comunicação para todo o ano de 2017,               
sendo elas: 

3.1. Atualização de Conteúdos – A alimentação do site e redes sociais do Campus é feita                
diariamente com notícias fornecidas tanto por alunos, professores e servidores, quanto           
aquelas selecionadas no portal da UFC e em outros portais de comunicação. As notícias, no               
geral, abordam temas da área da Tecnologia da Informação e assuntos voltados à vida              
acadêmica. 

3.2. Comunicação de Eventos – Os eventos relacionados ao Campus são divulgados nos             
canais de comunicação - Site, Facebook, Instagram e Twitter. Materiais de divulgação como             
cartazes, fotos ou vídeos são enviados por e-mail para a CCQ ou coletados diretamente com               
os realizadores dos eventos. Além disso, a CCQ também está apta à produção desses              
materiais,  caso não  exista a  construção dos  mesmos. 

3.3. Planejamento de Comunicação – Uma das ações realizadas para ganhar maior            
visibilidade nas publicações foi utilizar a ferramenta de programação de publicações no            
Facebook. Essa ferramenta permite deixar publicações programadas para serem postadas em           
horários que os editores possivelmente não estejam online e organizar sequencialmente cada            
uma delas. Agregando-a com os dados oferecidos pela própria rede social indicando os             
horários de maior movimentação do público na página, temos como facilitar e impulsionar a              
propagação dos  conteúdos. 

3.4. Produção de publicações – As imagens divulgadas (Figuras 2) são exemplos do             
material produzido pela CCQ e divulgadas regularmente nas redes sociais, priorizando           
sempre pela qualidade da imagem e pelo cuidado na linguagem a ser utilizada, permitindo              
que  a informação  chegue até  o público da  melhor forma. 



 

Figura  2. Artes gráficas para o “Você  Sabia?” e  o “Cardápio Semanal” 

 

4. Conclusão 

No ano de 2017, o site e as páginas do Campus nas redes sociais obtiveram um                
crescimento significativo. Entre os meses de janeiro e outubro, só no Facebook houve um              
aumento de 1.389 “curtidas” com alcance de mais de 2.000 pessoas, enquanto o Instagram              
aumentou em 443 seguidores, com alcance de mais de 800 pessoas por publicação. Esses              
dados são reflexos de uma comunicação que está cada vez mais estruturada e que consegue               
atingir  de forma integrada  o público interno e  externo da  Universidade. 

Podemos perceber como a Comunicação Institucional influencia a forma como o           
Campus da UFC em Quixadá fala com o seu público. Ao planejar e segmentar as               
publicações, foi  possível alcançar melhores  resultados e a  tendência  é crescer cada  vez mais. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de planeja-
mento que auxilie a utilização da aprendizagem cooperativa dentro de ativida-
des educacionais. O presente trabalho apresenta o formato do modelo, os ob-
jetivos a serem obtidos e o grau de sucesso quando aplicado ao planejamento
semanal do PACCE Quixadá.

Abstract. This work aims at presenting a planning model that assists the lear-
ning of cooperative learning in educational activities. The present work pre-
sents. The present paper presents the format of the model, the objectives to
be obtained and the degree of success when applied to the weekly planning of
PACCE Quixadá.

1. Introdução

A metodologia da aprendizagem cooperativa desenvolvida por [Johnson et al. 1994], é
um método onde grupos de pessoas trabalham em conjunto, com o objetivo de maxi-
mizar a aprendizagem individual e coletiva para que todos se beneficiem mutuamente.
[Johnson et al. 1994] afirma que a cooperação consiste no trabalho conjunto para alcançar
objetivos comuns. Pesquisas realizadas por [Johnson et al. 1994] e [Pujolas 2009] mos-
tram que o uso da aprendizagem cooperativa possui vantagens se comparado a métodos de
aprendizagem tradicionais. Essas pesquisas indicam que o uso da aprendizagem coopera-
tiva estimula o estabelecimento de relações fortalecendo a solidariedade, respeito mútuo e
responsabilidade individual. Além disso, os membros de grupos cooperativos conseguem
melhorar o seu nı́vel de produtividade, resultantes do bom desempenho e motivação de
realizar tarefas em grupo.

A cooperação é uma caracterı́stica importante em um indivı́duo. Cada vez
mais, pessoas com espirito da cooperatividade estão sendo procuradas, não só no meio
acadêmico mas também no mercado de trabalho. Essas pessoas possuem maior facilidade
de comunicação e relacionamento interpessoal com outras, bem como a facilidade para
trabalhar em grupo. Essas caracterı́sticas, dentre outras, são fundamentais para o cres-
cimento dentro de empresas atuais. Segundo [Vygotsky et al. 2008], a colaboração entre
pessoas, desenvolve o poder de resolução de problemas, pelo processo cognitivo implı́cito
na interação e na comunicação dentre os indivı́duos.

Apesar da importância de se saber trabalhar em grupo, bem como desenvolver
competências voltadas a cooperação, é difı́cil o desenvolvimento de atividades com esse



cunho metodológico. A aprendizagem cooperativa é apoiada em pilares e planejar ativi-
dades que os incluam, de maneira a aplicar essa metodologia dentro do grupo, pode ser
uma tarefa árdua se comparado ao planejamento de atividades tradicionais.

Este artigo tem como objetivo apresentar um modelo para planejamento de ativi-
dades que utilizam a metodologia da aprendizagem cooperativa. É importante ressaltar
que o modelo apresentado pode ser adaptado para a realidade de um determinado grupo.
O presente trabalho também tem o intuito de mostrar dados sobre o uso deste modelo na
Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá. O modelo foi usado para o pla-
nejamento de atividades dentro do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células
Estudantis - PACCE.

2. Metodologia
O desenvolvimento do modelo de planejamento seguiu a metodologia da aprendizagem
cooperativa proposta por [Johnson et al. 1994]. Esta metodologia é caracterizada pela
presença de alguns pontos principais conhecidos como pilares: interdependência positiva,
responsabilidade pessoal, interações promotoras, habilidades sociais e processamento de
grupo. O modelo aplica esses pilares dentro de alguns elementos como: link entre tarefas,
objetivo comum e encaminhamentos.

Um questionário online foi realizado com os bolsistas PACCE Quixadá para
obtenção de informações sobre o uso do modelo apresentado neste trabalho. Os parti-
cipantes do grupo utilizam semanalmente o modelo para planejamento de suas atividades
relacionadas à bolsa.

3. Modelo de planejamento
O modelo de planejamento é composto por um cabeçalho, com algumas informações
básicas do encontro de célula e do articulador. Articulador é o nome dado ao aluno res-
ponsável por organizar os encontros da célula e coordenar as atividades dos participantes.
O articulador pode ser tanto um bolsista remunerado como um voluntário.

A outra metade do planejamento, o corpo, contém informações sobre as atividades
que serão executadas nos encontros e uma descrição breve de como cada parte da atividade
será executada.

3.1. Cabeçalho
O cabeçalho possui alguns elementos especı́ficos do encontro, como a temática, data e
horário. Um elemento muito importante é o objetivo do encontro. Descrever com clareza
o objetivo faz o articulador pensar sobre o que os participantes serão capazes de fazer
ao final do encontro, bem como a importância do encontro dentro do projeto como um
todo. O material utilizado no encontro também ganha destaque no cabeçalho do modelo,
pois é importante que o articulador tenha consciência do que será necessário para que o
encontro aconteça da maneira correta e não esqueça de levar um material importante para
uma determinada atividade, comprometendo o aprendizado.

3.2. Corpo
O corpo do modelo de planejamento é dividido em colunas, cada linha da coluna é uma
atividade realizada dentro do encontro. A realização das atividades segue o fluxo apre-
sentado na figura 1, onde o fim de uma atividade é o link para o começo da próxima. O



fluxo começa com os pilares que serão utilizados na atividade. Lembrar constantemente
do uso dos pilares ajuda ao aluno que planeja a se manter na metodologia. O tempo
para a realização da atividade é um elemento importante para o controle do encontro, de
forma a auxiliar o articulador a gerenciar o tempo de cada atividade da melhor maneira
possı́vel. Agrupamento dos participantes é onde o articulador vai pensar na quantidade
de pessoas que deverão compor os grupos para realizar uma determinada atividade. Esse
agrupamento pode ser baseado na quantidade de participantes, no conteúdo aplicado, no
objetivo da atividade, dentre outras caracterı́sticas que podem influenciar esse número.
Por exemplo, o articulador pode ter o intuito de compartilhar um texto, ele pode dividir o
texto em tópicos e aplicar a técnica JigSaw1 para realizar esta atividade. Os procedimen-
tos mostram as instruções da atividade, o passo-a-passo a ser realizado e são importantes
para organizar e garantir que a execução seja feita da maneira correta. A consolidação
trata-se de como o articulador irá verificar a aprendizagem, bem como se os objetivos da
atividade foram alcançados. Link para próxima tarefa são as orientações ou ligações
que relacionam uma atividade à outra, seja uma tarefa ou um exercı́cio. Esse elemento é
importante para que a atividade ganhe coerência e para os participantes utilizem conheci-
mentos prévios para avançar as etapas seguintes.

Para a fixação do aprendizado é importante que os participantes exercitem o
conteúdo visto no grupo de estudo, ou que reflitam e proponham melhorias para o mesmo.
Dessa forma o encaminhamento é o elemento onde o articulador pede para que o parti-
cipante faça algo fora do ambiente de estudo, o encaminhamento pode ser um link para o
próximo encontro, onde a primeira atividade poderia ser, por exemplo, tirar dúvidas sobre
o exercı́cio proposto no encaminhamento.

Figura 1. Fluxo de planejamento

4. Resultados Obtidos
Foi aplicado um questionário online para colher informações acerca do uso do modelo de
planejamento apresentado neste trabalho. O questionário foi criado usando a ferramenta
Google Forms e disponibilizado em um grupo do Facebook com 23 membros ativos do
projeto, entre remunerados e voluntários. O grupo onde o questionário foi divulgado é
composto por bolsistas do programa Pacce. Todos os membros tiveram acesso ao modelo
de planejamento e foram orientados a aplicá-lo em seus projetos.

1Técnica de leitura cooperativa, com base em grupos de especialistas.



Como primeiro resultado, 92,9% dos bolsistas que responderam o questionário
consideram planejar as suas atividades uma etapa importante para o sucesso do seu pro-
jeto. Outro dado coletado que chama atenção, é o fato de 50% optarem por adaptar o
modelo apresentado, preservando os seus pontos chaves.

O modelo tem o intuito de auxiliar o articulador a aplicar a metodologia da apren-
dizagem cooperativa dentro das suas atividades propostas. Em uma pergunta com o obje-
tivo de verificar essa caracterı́stica do modelo, 64,3% dos bolsistas falaram que o modelo
ajudou sim a utilizar a aprendizagem cooperativa dentro do eu projeto, 21,4% não acha
que o uso do modelo auxiliou neste quesito, um bolsista disse que não tinha prática com
o planejamento e por isso não conseguiu perceber essa melhoria. O trecho a seguir é a
opinião de um bolsista acerca desta questão.

“Já é o que vou levar, então eu apenas passo para o arquivo. Sempre irei
ter que planejar, então não influência em muita coisa. Porém, se torna
algo mais organizado, e isso é um lado positivo.”(Bolsista)

A ultima pergunta do questionário tem o objetivo de saber qual o grau de melhoria
que o uso do modelo de planejamento trouxe ao projeto dos bolsistas. Como resultado
dessa pergunta, 78,6% dos bolsistas julgaram que o grau de melhoria foi de normal à
muito alto, sendo 57,2% responderam de alto a muito alto.

5. Considerações Finais
Desenvolver atividades voltadas a metodologia da aprendizagem cooperativa é uma tarefa
árdua. Perceptivelmente, planejar bem a atividade a ser executada é uma etapa impor-
tante para que a aprendizagem cooperativa seja bem aplicada. O modelo de planejamento
apresentado neste trabalho, auxiliou os bolsistas a realizarem as suas atividades de uma
maneira mais organizada. Entretanto, é importante verificar se o modelo se encaixa a re-
alidade de quem o usa. A adaptação pode ser facilmente realizada, porém deve-se manter
alguns pontos importantes para que o planejamento mantenha o cunho cooperativo, por
exemplo, construir links entre as tarefas realizadas, manter os encaminhamentos e verifi-
car os pilares que estão sendo utilizados em uma determinada tarefa, são elementos que
auxiliam a aplicação da aprendizagem cooperativa nas atividades planejadas.
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de aprender juntos alumnos diferentes. VI Jornadas de cooperación educativa con
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Abstract. This paper presents a implementation of Markov chains for solving
probabilistic problems that are common in programming contests scenario.
Here we focus on the VAMPIROS problem, showing all modeling, as well te-
chniques that allow us to perform operations on a Markov chain efficiently.

Resumo. Este artigo apresenta a aplicação de cadeias de Markov para a
resolução de problemas probabilı́sticos que são comuns em competições de
programação. Focamos aqui no problema VAMPIROS, mostrando toda sua
modelagem, além de técnicas que nos permite realizar as operações em uma
cadeia de Markov de forma eficiente.

1. Introdução

Competições de programação apresentam uma boa forma de avaliar o conhecimento dos
participantes, para a resolução dos problemas é necessário um conhecimento de diferen-
tes tópicos, por exemplo, teoria dos números, geometria computacional, grafos, proba-
bilidade, etc. Dentro do tópico de probabilidade, um dos assuntos comuns são cadeias
de Markov [Kemeny et al. 1960], problemas que envolvem esse assunto nem sempre são
triviais, assim, faz-se necessário uma modelagem apropriada que seja capaz de fornecer
uma resolução para tais problemas.

Neste artigo tomamos como base o problema VAMPIROS1, um jogo RPG sobre
batalhas de vampiros, nosso objetivo é conhecer a probabilidade de vencer um combate
dado as caracterı́sticas dos personagens. Assim, apresentamos uma modelagem utilizando
cadeias de Markov que pode ser facilmente implementada.

O restante do artigo é dividido da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a definição e
o uso de uma cadeia de Markov em um problema fictı́cio, a Seção 3 apresenta os conceitos
de exponencial matricial, além de algoritmos para a exponenciação rápida de matrizes.
Por fim, a Seção 4 apresenta a modelagem do problema utilizado como base.

2. Cadeia de Markov

Uma cadeia de Markov é um processo estocástico que possui a propriedade de Markov, ou
seja, a distribuição de probabilidade condicional dos futuros estados do processo depen-
dem apenas do estado presente e não da sequência de eventos que precedeu esse estado. A
cadeia de Markov pode ser aplicada a qualquer sistema que segue uma cadeia de eventos
onde o futuro é condicionalmente independente do passado. Por meio disto, para cada

1br.spoj.com/problems/VAMPIROS/



estado sabemos a probabilidade de se mover até outros estados [Laaksonen 2017]. Re-
presentaremos a cadeia de Markov como um grafo onde os nós são os estados e as arestas
as transições.

Considere o seguinte problema como exemplo, estamos em um prédio de n an-
dares localizado na vila de Konohagakure, nós estamos presos em algum andar entre o
andar 1 e n − 1, nosso objetivo é chegar até o Hokage (lı́der da vila) que está no andar
n, mas antes de subirmos um andar nós temos que jogar uma moeda, só podemos subir
se conseguimos obter cara, caso contrário devemos descer um andar, além disso, se em
algum momento chegarmos ao primeiro andar, os guardas do prédio irão nos expulsar e
não poderemos mais encontrar o Hokage. Qual é a probabilidade de chegar no andar n
depois de mudarmos de andar k vezes?

Nesse problema, cada andar do prédio corresponde a um estado em uma cadeia de
Markov. Por exemplo, se n = 5 temos o grafo a seguir.
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As transições de uma cadeia de Markov podem ser representadas como uma matriz
que é atualizada de acordo com a distribuição de probabilidade. A posição i, j da matriz
indica a probabilidade de chegar no estado j a partir do estado i. Para o nosso cenário
iniciamos com a seguinte matriz P

P =


1 0 0 0 0
0.5 0 0.5 0 0
0 0.5 0 0.5 0
0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0 1



Um estado si de uma cadeia de Markov é chamado de absorvente quando é im-
possı́vel abandoná-lo. No exemplo acima, os estado 1 e 5 são estados absorventes. Uma
cadeia de Markov é absorvente quando tem ao menos um estado absorvente, e a par-
tir de cada estado, é possı́vel alcançar para um estado absorvente (não necessariamente
em um único passo). No exemplo acima, temos um exemplo de uma cadeia de Markov
absorvente. Um estado não absorvente é chamado de estado transiente.

A matriz P k é a matriz de transição em k passos. Essa matriz converge para uma
matriz estacionária (quando as transições entre os estados transientes é nula). O número
de passos para se chegar em um estado estacionário pode ser determinado analiticamente,
mas podemos obtê-lo calculando uma sequência de potência de matrizes P 20 ,P 21 ,P 22 ,. . . ,
P 2n ou escolhendo um expoente suficientemente grande. Para a matriz P , apresentamos
P 8, P 128, P 1024:



P 8 =


1 0 0 0 0

0.72 0.03 0 0.03 0.22
0.47 0 0.06 0 0.47
0.22 0.03 0 0.03 0.72
0 0 0 0 1



P 128 =


1 0 0 0 0

0.75 0 0 0 0.25
0.5 0 0 0 0.5
0.25 0 0 0 0.75
0 0 0 0 1

 P 1024 =


1 0 0 0 0

0.75 0 0 0 0.25
0.5 0 0 0 0.5
0.25 0 0 0 0.75
0 0 0 0 1


Note que para qualquer k ≥ 128 a matriz será a mesma, nesta cadeia eventual-

mente iremos terminar em um dos estados absorventes (1 e 5).

A exponenciação matricial, P k, pode ser utilizada para encontrar o estado esta-
cionário na cadeia de Markov absorvente. Na seção seguinte, apresentaremos um algo-
ritmo que realiza a exponenciação matricial de forma rápida.

3. Exponencial matricial

Exponencial matricial é uma função matricial definida sob o conjunto das matrizes qua-
dradas, esta função possui propriedades semelhantes a função exponencial definida no
conjunto dos números reais. Suponha que você tem uma matriz M com n linhas e n
colunas (matriz quadrada do tamanho de n). Podemos definir a exponenciação matricial
como: Mx = M ∗M ∗M ∗ · · · ∗M (x vezes, onde x é um inteiro não negativo), com o
caso especial de que se x = 0 então M0 = In.

Iremos analisar o quão rápido podemos computar Mx, dado M e x.

Algoritmo 1: EXPONENCIAL-MATRICIAL-INGÊNUA

Entrada: M,x
Saı́da: M ′, onde M ′ = Mx

1 inı́cio
2 M ′ ← In
3 para i← 1 até x faça
4 M ′ ←M ′ ∗M
5 retorna M ′

Cada multiplicação de matriz quadrada tem complexidade de tempo O(n3), o
algoritmo faz x multiplicações, portanto, esse algoritmo tem complexidade de tempo
O(n3 ∗ x).

Podemos fazer ainda melhor do que o método acima. Vamos escolher como exem-
plo x = 75. A representação binária de x é: 10010112 = 20 + 21 + 23 + 26 = 7510. Com
isto, podemos reescrever Mx como M75 = M1 ∗M2 ∗M8 ∗M64. Temos uma redução
bastante significante, reduzimos 75 multiplicações para 4, que foi o número de 1’s na
representação binária de x. Nós podemos computar M2r em O(n3 ∗ r), dado M e r. Por



outro lado, perceba que r = O(log2x), pois computamos M2r apenas quando o r-ésimo
bit está setado em nossa representação binária de x, e o tamanho dessa representação
binária nunca é maior que log2x+ 1. Então, para x = 75 nós computamos M2, M4, M8,
M16, M32 e M64 (esta é a maneira mais rápida de conseguir o M64), fazemos isto em 6
passos de custo n3, então fazemos mais 4 multiplicações (In ∗M1 ∗M2 ∗M8 ∗M64) em
4 passos de custo n3. No total temos um custo 10 ∗ n3 para computar M75, no lugar de
75 ∗ n3 com a solução ingênua. Nós podemos implementar essa ideia para qualquer x da
seguinte forma:

Algoritmo 2: EXPONENCIAL-MATRICIAL-INTELIGENTE

Entrada: M,x
Saı́da: M ′, onde M ′ = Mx

1 inı́cio
2 M ′ ← In
3 A←M
4 repita
5 se r-ésimo bit esta setado em x então
6 M ′ ←M ′ ∗ A
7 r ← r + 1
8 A← A ∗ A
9 até 2r > x;

10 retorna M ′

Existe uma forma mais convencional de implementar o algoritmo acima e que é
mais amplamente usada, o algoritmo passa a ser recursivo mas a sua complexidade de
tempo é mantida em O(n3 ∗ log x).

Algoritmo 3: EXPONENCIAL-MATRICIAL-TRICK

Entrada: M,x
Saı́da: Mx

1 inı́cio
2 se x = 1 então
3 retorna M
4 se x é par então
5 A← Exponencial −Matricial − Trick(M,n/2)
6 A←M ∗M
7 retorna A

8 se x não é par então
9 A← Exponencial −Matricial − Trick(M, (n− 1)/2)

10 A←M ∗M
11 retorna A ∗M

4. VAMPIROS - SPOJ

Em um jogo de RPG, batalhas são realizadas com base nas caracterı́sticas de cada perso-
nagem envolvido e com a ajuda de um dado comum de seis faces.

Vamos considerar que as lutas são compostas por dois vampiros, vampiro 1 e vam-



piro 2. Cada um possui uma energia vital (chamaremos de EV 1 e EV 2 respectivamente)
e, além disso, são determinadas uma força de ataque AT e uma capacidade de dano D.

O combate é realizado em turnos da maneira descrita a seguir. A cada turno um
dado é rolado, se o valor obtido for menor do que ou igual a AT , o vampiro 1 venceu
o turno, caso contrário o vampiro 2 é quem venceu. D pontos de EV são diminuı́dos
do perdedor e acrescentados ao vencedor a cada turno. O combate segue até que um dos
vampiros fique com EV ≤ 0.

Por exemplo, suponhamos que EV 1 = 7, EV 2 = 5, AT = 2, D = 4. Rola-se
o dado e o valor obtido foi 3. Nesse caso, o vampiro 2 venceu o turno e, portanto, 4
pontos de EV são diminuı́dos do vampiro 1 e acrescentados ao vampiro 2. Sendo assim,
os novos valores seriam EV 1 = 3 e EV 2 = 9. Observe que se no próximo turno o
vampiro 2 ganhar novamente, o combate irá terminar. Note que os valores de AT e D são
constantes durante todo o combate, apenas EV 1 e EV 2 variam.

Nosso objetivo é conhecer a probabilidade de vencer, para saber se vale a pena
lutar. Então, dados os valores iniciais de EV 1, EV 2, AT e D, devemos calcular proba-
bilidade de o vampiro 1 vencer o combate.

Para resolvermos esse problema utilizando cadeia de Markov temos a seguinte
modelagem: O número de estados possı́veis é n, onde n =

⌈
EV 1
D

⌉
+
⌈
EV 2
D

⌉
+ 1. A

probabilidade de voltar um estado é Q e a de avançar é P , onde Q = 1 − P e P = AT
6

.
Começamos sempre no estado EV 1 + 1 com o objetivo de chegar no estado n. Então,
para o exemplo citado acima temos o seguinte grafo.
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2/3

1/3

2/3

1/3

1

Para saber a probabilidade de vencer basta pegarmos a posição EV 1 + 1, n da
matriz estacionária P . Neste problema adotamos novamente o k = 1024 para obtermos a
matriz estacionária.

P 1024 =


1 0 0 0 0

0.933 0 0 0 0.067
0.8 0 0 0 0.2
0.533 0 0 0 0.467
0 0 0 0 1.000
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Campus Quixadá
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Abstract. In the Campus of Quixadá there are not many elective chairs that use
applied and directly the chair of probability and statistics. Thinking about it the
idea of creating a discipline focused on studying the mathematics of poker, not
only this but also the logical and psychological part of the sport. The discipline
today already exists in great universities abroad being MIT, Harvard, having
also in Brazil being taught at Unicamp.

Resumo. No Campus de Quixadá não existem muitas cadeiras optativas que
usem aplicada e diretamente a cadeira de probabilidade e estatı́stica. Pensando
nisso a ideia da criação de uma disciplina com foco em estudar a matemática
do poker, não só isso como também a parte lógica e psicológica do esporte. A
disciplina hoje já existe em grandes universidades no exterior sendo elas MIT,
Harvard, tendo também no Brasil sendo lecionada na Unicamp.

1. Introdução
O Poker é um esporte, regulamentado pela IMSA (International Mind Sports Associa-
tion), já muito conhecido e praticado nos EUA. Em 2009 aconteceu o grande ”boom” do
poker no Brasil. Os conceitos de matemática, sendo eles principalmente a parte proba-
bilistica são extremamente importantes para o esporte. Já existem hoje faculdades onde
pode se encontrar uma disciplina que estude o poker e mostre os benefı́cios do mesmo
dentro e fora do meio acadêmico, faculdades essas renomadas tais quais MIT, Harvard e
Unicamp.

2. Um pouco sobre o funcionamento do esporte (poker)
Poker Texas (ou Texas Hold ‘em) tornou-se uma das mais populares variantes de poker,
principalmente porque exige um alto nı́vel de estratégia e lógica, e porque há muitas
rodadas de apostas em cada mão. Primeiro, há o botão do Dealer (Dealer chip) que toma
uma volta ao redor da mesa de jogador para jogador e indicando quem é o Dealer para
aquela mão. Antes de dar as cartas, a pessoa à esquerda do Dealer deve fazer uma aposta
forçada conhecido como o Small Blind. A pessoa que está a esquerda do jogador que fez
o “Small Blind” deve fazer uma aposta maior chamada Big Blind. O Big Blind é a aposta
mı́nima que cada jogador pode fazer para o resto da mão. Os blinds geralmente começam
a partir de valores baixos e crescem gradualmente à medida que o jogo continua. Uma
vez que os dois blinds foram jogados, as cartas são distribuı́das.



No Texas Hold’em Poker as cartas são distribuidas uma de cada vez, fazendo duas
voltas ao redor da mesa inteira, desde o small blind, de modo que cada jogador recebe
duas cartas, acabando com o Dealer. Agora começam as apostas iniciando com a pessoa
à esquerda do Big Blind.

Cada jogador tem três opções chegando a sua vez sendo elas. Fold, Quando você
desiste de participar daquela mesa especı́fica e joga fora sua duas cartas. Call, Quando
você paga o mesmo valor da última aposta feita, ou ele pode aumentar a aposta (raise),
obrigando os outros jogadores a apostar mais dinheiro para continuar a jogar na mão.

Quando todos os jogadores que querem jogar a mão fizeram a aposta necessária
as regras de Poker Texas Hold’em falam que se começa a descobrir as cartas comuns, ou
seja aquelas na mesa (Board). O objetivo do Hold’em Poker é conseguir obter a melhor
mão de 5 cartas combinando as cartas secretas, que cada jogador tem na mão com aquelas
na mesa.

Após a mão, terão cincos cartas na mesa, mas, inicialmente, apenas três estão
descobertas. Esta fase do jogo de poker Hold’em é chamado de Flop. Após o Flop, é
realizada outra rodada de apostas. Se ninguem fez uma qualquer aposta, o jogador está
autorizado a dar check, passar, permanecendo ainda em jogo na mão sem apostar nada.

Em qualquer caso, se um jogador seguinte faz uma aposta, que já jogou e passou
a mão, para continuar a jogar deve responder colocando na mesa de jogo uma quantidade
de fichas igual ao valor da nova aposta. Depois que todas as apostas foram feitas, o Dealer
coloca outra carta na mesa, o Turn.

O “Turn” é seguido por outra rodada de apostas, seguido pela ultima carta de-
scoberta na mesa, denominada o River. O jogo de Texas Hold’em Poker conclui com uma
rodada final de apostas, para ir em seguida, ao Showdown, onde os jogadores mostram as
suas cartas.

O jogador que com as cinco cartas na mesa e as dois que ele tem na mão, consegue
fazer a melhor combinação ganha o pot e toma todas as fichas que tenham acumulado
sobre a mesa de poker.

Depois de cada jogo, as cartas são embaralhadas, o botão do dealer move ao jo-
gador à esquerda do distribuidor antigo, e inicia uma nova mão de poker.

A simplicidade das regras e da mecânica do jogo fizeram a fortuna de Poker Texas
Hold’em que ao longo dos anos tornou-se um jogo muito popular que pode cativar muitos
jogadores. [3]

3. Cadeira

Na cadeira a modalidade estudada será o NLTH (No Limit Texas Holde’m) que é basi-
camente não ter limites de apostas, onde na primeira mão é possı́vel que aposte todas as
suas fichas.

Como no Campus temos a disciplina de probabilidade e estatı́stica que estuda as
seguintes áreas: Fundamentos de análise combinatória. Conceito de probabilidade e seus
teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. Estatı́stica
descritiva. Noções de amostragem.



Distribuições amostrais: discreta e contı́nua. Inferência estatı́stica: teoria da
estimação, intervalos de confiança e testes de hipóteses. Regressão linear simples.
Correlação.

No poker a parte matemática se encaixa em boa parte do que é visto na disci-
plina de probabilidade. O que pode ser estudado? Probabilidades, valor esperado, odds,
odds implı́citos, equilı́brio de Nash no poker, variância, gerenciamento de risco, apostas
e tomadas de decisão.

Entre os tópicos, a baixo uma breve explicação dos mais importantes.

EV(Valor esperado): É o valor esperado de uma mão se fosse jogada da mesma
forma diversas vezes (longo prazo). Abrev. ”EV”. Esse valor pode ser positivo ou nega-
tivo. Quando uma jogada é matematicamente lucrativa no longo prazo ela é chamada de
+EV e quando ela irá acarretar em prejuı́zo é chamada de -EV.[2]

ODDs: Uma forma de apresentar as probabilidades. A probabilidade de fazer uma
mão é estabelecida em relação à probabilidade de não fazê-la.[2]

ODDs Implı́citas: Representa a probabilidade de ganhos considerando não só as
fichas que já estão no pote mas aquelas que podem vir a ser apostadas e ganhas pela
melhor mão.[2]

3.1. Ementa e objetivo propostos
Ementa Modalidades de poker e seus mitos. Regras do Poker Texas Hold’em e desen-
volvimento do jogo como esporte.

Fundamentos matemáticos do poker: probabilidades, valor esperado, odds, odds
implı́citos, equilı́brio de Nash no poker, variância e gerenciamento de risco. Fundamentos
estratégicos do poker: posição, classificação de mãos, análise do flop, blefe, slow-play,
sobrevivência x eliminação, gerenciamento de bankroll e aspectos avançados do jogo.
[1] Objetivo Compreender o poker como um jogo de estratégia baseado em tomadas de
decisão.
Estudar os principais fundamentos matemáticos que estão na base das decisões no jogo
de poker e suas aplicações em situações cotidianas fora do jogo. [1]

3.2. Quem poderia lecionar
Como o foco da cadeira seria a matemática/probabilidade, qualquer professor que tenha
formação acadêmica nessa área se torna apto para lecionar a disciplina.

O material utilizado na disciplina poderia ser o encontrado (gratuitamente) nas
escolas de poker. O próprio Pokerstars (site famoso de poker) tem uma plataforma de
ensino tanto matemático quanto psicológicos plataforma essa denominada Intelipoker.
Lá todo o material necessário para lecionar a disciplina é encontrado.

4. Conclusão
Mediante o que pode ser estudado, onde a Universidade já tem suporte e as cadeiras
necessárias para a aplicação da mesma. Podendo assim praticar e estudar um conteúdo
com maior interesse. A cadeira está em processo de implementação, estudos feitos com
outros professores da cadeira na Unicamp e Univasf estão mostrando que futuramente
será possı́vel.
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Abstract. This paper presents the use of belief revision in order to modify an
unsolvable planning problem, showing since the basis of automated planning
and belief revision until the changes performed on the original initial state of an
unsolvable planning problem in order to make it solvable.

Resumo. Este artigo apresenta o processo de revisão do estado inicial de
um problema de planejamento sem solução utilizando revisão de crenças,
mostrando desde os fundamentos de planejamento automatizado e revisão de
crenças até as mudanças do estado inicial de problemas de planejamento que
não possuem solução a fim de torná-los solucionáveis.

1. Introdução

No cotidiano das pessoas é comum o planejamento de atividades para resolução de proble-
mas. Neste contexto, Planejamento é uma área da Inteligência Artificial que se preocupa
com o processo de seleção de ações de um agente para atingir um objetivo. Um pro-
blema de planejamento é composto por: (i) o ambiente que pode ser modificado através
das ações do agente, denominado domı́nio de planejamento; (ii) a situação inicial em que
o agente está localizado, denominado estado inicial e; (iii) uma condição que deve ser
satisfeita, denominada meta de planejamento [Ghallab et al. 2004].

(a) Problema com solução. (b) Problema sem solução.

Figura 1. Problemas no Domı́nio das Chaves [Göbelbecker et al. 2010].

Um exemplo de domı́nio de planejamento pode ser visto na Figura 1. Neste
domı́nio, denominado Domı́nio das Chaves [Göbelbecker et al. 2010], o ambiente é com-
posto por: salas, portas que possuem trancas, chaves e um robô capaz de abrir portas uti-
lizando chaves determinadas [Göbelbecker et al. 2010]. Um possı́vel estado inicial para
um problema de planejamento neste domı́nio é o ilustrado na Figura 1(a) em que temos:
o robô e a chave 2 localizados na sala 0, a chave 1 localizada na sala 2 e a sala 1 vazia.
As portas das salas 1 e 2 podem somente ser abertas, respectivamente, com as chaves 1 e
2. Uma possı́vel meta para o problema é ter o robô na sala 1.



A solução para um problema de planejamento é denominada plano, i.e., uma
sequência de ações que leva o agente do estado inicial s0 para um estado que satisfaz
a meta . No problema mencionado acima, um plano é a sequência de ações: abrir a porta
2 com a chave 2, entrar na sala 2, pegar a chave 1, entrar na sala 0 com a chave 1, abrir
a porta 1 com a chave 1 e, finalmente, entrar na sala 1.

No entanto, nem sempre existe um plano para um problema de planejamento.
Nestes casos, dizemos que o problema não possui solução. Considere que o estado inicial
de um problema de planejamento é o apresentado na Figura 1(b). Neste estado, temos: o
robô localizado na sala 0, as chaves 1 e 2 localizadas na sala 2 e a sala 1 vazia. Sendo a
meta robô na sala 1, este é um exemplo de problema de planejamento sem solução, uma
vez que não existe uma sequência de ações que leva o robô da sala 0 para a sala 1.

Assim, modificações no problema de planejamento podem ser efetuadas a fim de
torná-lo solucionável. Na Figura 1(b), algumas das possı́veis modificações que se pode
fazer no estado inicial são: colocar o robô na sala 2, colocar a chave 1 ou a chave 2 na
sala 0, colocar o robô na sala 1 ou abrir a porta 2.

Por outro lado, a revisão de crenças é uma área da representação de conhecimento
que estuda a alteração de um estado de crenças para a integração de novas informações
[Oliveira 2016]. Assim, dadas as possı́veis modificações no estado inicial que torne
o problema solucionável, a revisão de crenças fornece a fundamentação teórica para a
realização de modificações de modo racional que seleciona as melhores alterações para
tornar o problema solucionável [Menezes 2014, Herzig et al. 2014].

Este artigo tem por objetivo relatar o estudo teórico realizado nas áreas de planeja-
mento automatizado e revisão de crenças no sentido de apresentar o formalismo envolvido
na construção dos algoritmos de mudanças de problemas de planejamento sem solução.

2. Planejamento Automatizado

Planejamento Automatizado é a subárea da inteligência artificial que se preocupa com o
processo deliberativo de escolha de ações de um agente para atingir um dado objetivo
[Ghallab et al. 2004]. Dado um conjunto de proposições P e um conjunto de ações A, um
domı́nio de planejamento pode ser formulado como um sistema de transição de estados
em que os estados são rotulados pelas proposições que são verdadeiras no estado e as
transições são rotuladas pelas ações, como mostrado formalmente na Definição 1.

Definição 1. [Ghallab et al. 2004] (Domı́nio de Planejamento) Dado um conjunto finito
de proposições atômicas P e um conjunto finito de ações A, um domı́nio de planejamento
é definido por uma tupla D = 〈S, L, T 〉 onde : S = {s1, ..., sn} é um conjunto finito de
estados; L : S → 2P é a função de rotulação dos estados, a qual descreve as proposições
que são verdadeira em um estado; T : S x A→ S é uma função de transição de estados.

Dado um domı́nio D, um problema de planejamento é definido por um estado
inicial em que o agente se encontra e pela meta que ele deseja alcançar.

Definição 2. [Ghallab et al. 2004] (Problema de Planejamento) Um problema de plane-
jamento é definido por uma tupla Π = 〈D, s0, ϕ〉 onde : D é um domı́nio de planejamento;
s0 é o estado inicial e; ϕ é a fórmula que satisfaz a meta de planejamento. O conjunto de
estados em que a fórmula ϕ é satisfeita é denominado conjunto meta G.



Um plano pode ser obtido por meio da busca no espaço de estados do domı́nio
de planejamento D [Norvig and Russell 2014]. A busca pode ser progressiva em que,
a partir do estado inicial s0, estados sucessores são gerados até que algum estado que
satisfaça a meta ϕ seja alcançado ou não seja mais possı́vel gerar novos estados. A busca
também pode ser regressiva, em que a partir de todos os estados que satisfazem a meta
ϕ, estados predecessores são gerados, até que o estado inicial seja alcançado ou não seja
mais possı́vel gerar novos estados. As operações fundamentais da busca progressiva e
regressiva, respectivamente, são a geração dos sucessores e predecessores de um estado,
formalizadas segundo as Definições 3 e 4 [Menezes 2014].

Definição 3. (Sucessores de um Estado) Dado um problema de planejamento deter-
minı́stico Π = 〈D, s0, ϕ〉, um estado s e uma ação a, denotamos suc(s,a) o estado sucessor
obtido pela execução da ação a no estado s.

Definição 4. (Predecessores de um Estado) Dado um problema de planejamento deter-
minı́stico Π = 〈D, s0, ϕ〉, um estado s e uma ação a, dizemos que s’ pertence ao conjunto
de estados antecessores de s por a, denotado pred(s,a), se e somente se, s ∈ suc(s′, a).

Utilizando, por exemplo, a busca regressiva é possı́vel obter o conjunto de todos
os estados a partir dos quais é possı́vel alcançar um estado meta [Menezes 2014], deno-
minado conjunto de conjunto U . Este conjunto é construı́do segundo a Definição 5.

Definição 5. (Estados que alcançam a meta) Dado um problema Π = 〈D, s0, ϕ〉, o
conjunto U de todos os estados a partir dos quais é possı́vel alcançar um estado meta
sg |= ϕ pode ser obtido indutivamente: se sg |= ϕ, então sg ∈ U ; se s ∈ U , então
pred(s, a) ⊆ U , para todo a ∈ A tal que ∃s′ ∈ S tal que suc(s′, a) = s.

3. Revisão de Crenças
Revisão de Crenças é a alteração do estado de crenças, uma representação idealizada do
estado epistêmico de um agente em um determinado instante de tempo , para as mudanças
de crenças, i.e., as operações de adicionar ou remover crenças de estados de crenças.

A teoria predominante em revisão de crenças é a teoria conhecida como Teoria
AGM, onde AGM faz referência aos autores: Alchourrón, Gärdenfors e Makinson. Na
Teoria AGM, os autores formalizam o conceito de crença como um conjunto de fórmulas
logicamente fechado, propõem princı́pios de racionalidade sobre mudanças nesses con-
juntos e definem modos de construir operações racionais.

Neste artigo, é utilizado uma maneira alternativa de representação do estado de
crenças, denominado bases de crenças. Assim, o estado de crenças é definido por con-
juntos arbitrários de sentenças, sem que seja necessário o fecho lógico [Oliveira 2016].

3.1. Operação de Revisão
Revisão é uma operação que altera o estado de um agente que não acredita em uma
informação para um outro estado onde este passa a acreditar, mantendo o seu conjunto
de crenças consistente.

Uma operação de revisão é formalmente definida por uma função ∗ que recebe
dois parâmetros como entrada, uma base de crenças B e uma entrada epistêmica α. Para



ser considerada racional é esperado que a operação ∗ satisfaça um conjunto de proprieda-
des, chamado postulados de racionalidade [Hansson 1993]:

1. α ∈ B ∗ α (sucesso)
2. B ∗ α ⊆ B ∪ {α} (inclusão)
3. Se ¬α /∈ Cn(∅), então ¬α /∈ Cn(B ∗ α) (não-contradição)
4. Se β ∈ B e β /∈ B ∗ α, então existe um B′ tal que B ∗ α ⊆ B′ ⊆ B ∪ {α},¬α /∈
Cn(B′) e ¬α ∈ Cn(B′ ∪ {β}) (relevância)

O postulado 1 determina o sucesso da operação de revisão, assegurando que a base
de crenças gerada contém a crença que motivou o processo. O segundo postulado é carac-
terizado por garantir que nenhuma crença é adicionada além daquelas que resultariam de
uma simples expansão da base pela nova crença, introduzindo assim um primeiro sentido
de minimalidade. O postulado 3 certifica que, a menos que ¬α seja uma fórmula válida,
ela não vai pertencer a revisão de β por α. Por fim, o postulado 4 garante que todo β
removido na revisão é relevante para a manter a consistência do resultado de B ∗ α.

4. Mudança do Estado Inicial Utilizando Revisão de Crenças
A mudança do estado inicial de um problema de planejamento sem solução Π =
〈D, s0, ϕ〉 pode ser formulada como um problema de revisão de crenças, onde a base
de crenças B representa o estado inicial s0 e nova crença α é a fórmula que representa o
conjunto de estados que alcançam a meta U (Definição 5) [Menezes 2014]. A operação
B ∗ U obedece o princı́pio da mudança minimal, resultando em um conjunto de estados
mais próximos de s0 candidatos para serem o novo estado inicial.

Uma possı́vel métrica utilizada para classificar os estados de U com relação a
s0 é a Distância de Hamming [Forbus 1988]. Esta métrica utiliza a diferença entre os
conjuntos de proposições que rotulam os estados, conforme formalizado na Definição 6.

Definição 6. (Distância de Hamming) Sejam s1 e s2 dois estados, cada um definido pelo
conjunto das proposições que são verdadeiras e que rotulam estado (L(s1) e L(s2)), a
distância de Hamming entre s1 e s2, é dada por: h(s1, s2) = |L(s1)− L(s2)|.
Definição 7. [Menezes 2014] (Revisão do Estado Inicial) Seja Π = 〈D, s0, ϕ〉 um pro-
blema de planejamento sem solução com assinatura P e A e seja U o conjunto dos estados
que alcançam os estados metas (Definição 5). A revisão do estado inicial s0 em relação
a U , denotado por s0 ∗ U , é dado por: s0 ∗ U = {s ∈ U : L(s) − L(s0) ⊆ K e @ s′ ∈
U tal que h(s0, s

′) ≤ h(s0, s).}

r
s0

p,rs1 r,q s2

p,q s3

Figura 2. Problema de Planejamento sem Solução

Considere o exemplo da Figura 2 onde s0 é o estado inicial e ϕ = p ∧ q é a
fórmula proposicional que especifica a meta de planejamento. Aplicando a Definição 5, é



obtido o conjunto U = {s1, s2, s3}, assim, para tornar esse problema solucionável pode-
se revisar o estado inicial pelo conjunto U . Para cada s ∈ U deve-se calcular a Distância
de Hamming em relação ao estado s0, i.e., h(s0, s). Dessa forma, temos: h(s0, s1) = 1,
h(s0, s2) = 1 e h(s0, s3) = 2. Segundo o princı́pio da mudança minimal, devemos
selecionar os estados com menor mudança minimal com relação a s0, assim, os estados
s1 e s2 são os selecionados como os candidatos a novo estado inicial do problema.

Conseguimos obter esse resultado por meio de revisão. Considere α como a
disjunção das conjunções que representam as fórmulas de cada estado s ∈ U . Assim,
dado o problema da Figura 2, s1 = {p,¬q, r}, s2 = {¬p, q, r} e s3 = {p, q,¬r}, a
fórmula que será usada para revisar as proposições de s0 será α = ((p ∧ ¬q ∧ r) ∨ (¬p ∧
q ∧ r) ∨ (p ∧ q ∧ ¬r)). Portanto, a revisão s0 ∗ α = {r} ∗ ((p ∧ ¬q ∧ r) ∨ (¬p ∧ q ∧
r) ∨ (p ∧ q ∧ ¬r)), e qualquer operação que satisfaz os postulados produz o resultado
{r, ((p ∧ ¬q ∧ r) ∨ (¬p ∧ q ∧ r) ∨ (p ∧ q ∧ ¬r))}, que é logicamente equivalente a
{((p ∧ ¬q ∧ r) ∨ (¬p ∧ q ∧ r))} = {s1, s2}.

5. Conclusão
Este artigo apresentou a aplicação de revisão de crenças na mudança do estado inicial de
problemas de planejamento sem solução, utilizando como representação bases de crenças
e como métrica a Distância de Hamming. Assim, após a escolha dos parâmetros para a
revisão, ela garante que essa operação obedecerá aos quatro postulados e que o resultado
será uma base consistente.
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Abstract. This paper aims to propose and evaluate new heuristics using the
Probabilistic Rounding technique applied to the MDF-MST problem comparing
the results with models in Whole Linear Programming existing in the literature.
By means of computational tests will be analyzed the cost, in terms of time and
quality of the solution. Two approaches to solution will be compared: i) Integer
Linear Programming (PLI) and ii) Probabilistic Rounding Technique (AP). This
paper presents the study planning and execution (implementation and experi-
ments) is still under development.

Resumo. Este artigo tem como objetivo propor e avaliar novas heurı́sticas
usando a técnica de Arredondamento Probabilı́stico aplicada ao problema
MDF-MST, comparando os resultados com modelos em Programação Linear
Inteira existentes na literatura. Por meio de testes computacionais será ana-
lisado o custo, em termos de tempo e qualidade da solução. Serão compa-
radas duas abordagens de solução: i) Programação Linear Inteira (PLI) e ii)
Técnica de Arredondamento Probabilı́stico (AP). Este trabalho apresenta o pla-
nejamento do estudo e a execução (implementação e experimentos) ainda está
em desenvolvimento.

1. Introdução
Na modelagem de inúmeros problemas ou subproblemas no campo de Otimização e Com-
binatória é usada a estrutura de grafos. Um grafo G é um par ordenado (V , E), sendo V
um conjunto finito de elementos e E um conjunto de pares não ordenados de elementos
pertencentes a V . Chamamos de vértices os elementos que pertencem a V , e de arestas
os elementos pertencentes a E.

Uma árvore é um tipo particular de grafo, muito usada para modelar problemas
que envolvem conectividade. Uma árvore é um grafo que não contém ciclos. Diz-se que
uma árvore A é geradora de um grafo G se A contém todos os vértices de G. Além
disso, um grafo com n vértices é uma árvore geradora se somente se é conectado e possui
n − 1 arestas. Como exemplo, se o grafo modela uma rede, então uma árvore geradora
compreende um subconjunto minimal de ligações que permitem comunicação entre todos
os pares de nós da rede; ou ainda, é uma subestrutura da rede que garante conectividade
sem ligações redundantes [Magnanti and Wolsey 1995].



Um grafo pode ter muitas árvores geradoras. Se cada aresta do grafo possui um
custo, temos que o custo da árvore geradora será a soma dos custos das arestas. Logo, se
as arestas tiverem custos diferentes então, no pior caso, cada possı́vel árvore geradora terá
custo diferente. O problema consiste em encontrar a árvore geradora de custo mı́nimo.
Esse problema é conhecido como Árvore Geradora Mı́nima (AGM) (Minimum Spanning
Tree, em inglês, MST).

Na literatura, existem diversas variações do AGM, onde se impõe restrições adi-
cionais. Pode-se citar [Narula and Ho 1980], [de Almeida et al. 2012], como exemplos
de problemas relacionado ao AGM. Entre essas variações o presente trabalho enfatiza o
problema AGM com restrição de grau mı́nimo. Em especial, focamos no Problema da
Árvore Geradora Mı́nima com Restrição de Grau Mı́nimo e Centrais e Terminais Fixos
(MDF-MST).

Aplicações práticas para o MDF-MST aparecem em projetos de redes para siste-
mas com circuito integrado, estradas, redes de energia e computadores, quando se deseja
uma rede mı́nima de conexão com nós especiais onde a informação ou instalações são
centralizadas. Esses nós, ditos centrais (que podem ser centros de distribuição ou dis-
positivos de comunicação centralizados) e os nós terminais (que podem ser clientes ou
dispositivos periféricos) devem se conectar, de forma que cada nó central deve se ligar a
um número mı́nimo de outros nós centrais ou terminais, e estes últimos devem se conectar
a um único nó central [Dias et al. 2013].

O presente trabalho tem como objetivo propor e avaliar heurı́sticas para o pro-
blema MDF-MST, através de testes computacionais analisando o custo em termos de
tempo e qualidade da solução. Serão aplicados modelos em Programação Linear Inteira
(PLI) [Wolsey 1998] e implementadas novas heurı́sticas usando a técnica de Arredonda-
mento Probabilı́stico (AP) [Williamson and Shmoys 2011]. Este artigo apresenta o pla-
nejamento do estudo e a execução (implementação e experimentos) ainda está em desen-
volvimento.

2. O Problema
O problema MDF-MST generaliza o problema AGM. No MDF-MST, o conjunto de
vértices V é particionado em V = C ∪ T , C ∩ T = ∅, onde os vértices em C são
chamados de centrais e têm de satisfazer uma restrição de grau mı́nimo, e os vértices
em T são chamados terminais e devem ter grau 1. Formalmente, é possı́vel descrever o
problema MDF-MST da seguinte forma:

Definition 2.1 (MDF-MST). Dado G = (C ∪ T,E) um grafo simples e conexo, com
ce ≥ 0 para cada aresta e ∈ E, e seja dv ∈ Z e dv ≥ 1, o valor de grau mı́nimo para
cada vértice v ∈ C. Deseja-se encontrar uma árvore geradora mı́nima A de G, onde
dA(v) ≥ dv para cada v ∈ C e dA(v) = 1 para cada v ∈ T .

Por exemplo uma instância do MDF-MST pode ser descrita como: C =
{v1, v2, v3, v4}, T = {v5, v6} e dv = 2 para todo v ∈ C; o custo de cada aresta é 0
exceto para c(v3, v4) = 1 e c(v3, v6) = 2 (ilustrado na Figura (1)).

Uma solução para o MDF-MST consiste em uma árvore geradora de G(C) e
ligações entre terminais e centrais que satisfazem as restrições de grau mı́nimo. Assim,
pode-se obter modelos em PLI para o MDF-MST utilizando formulações que definam



Figura 1. Exemplo de instância MDF-MST. (a) - Grafo G e AGM de G(C), com
linhas mais grossas. (b) - Solução ótima para MDF-MST.

Fonte: [Dias et al. 2017]

uma árvore geradora e adicionando restrições particulares do problema. Restrições adi-
cionais garantem a conectividade entre centrais e terminais e o grau mı́nimo para cada
central.

3. Modelo em Programação Linear Inteira
Um problema que pode ser formulado com a ação de maximizar ou minimizar um ob-
jetivo, sendo dados recursos limitados e restrições concorrentes. Se o objetivo pode ser
especificado como uma função linear de certas variáveis e se as restrições lineares podem
ser especificadas sobre recursos como igualdades ou desigualdades sobre essas variáveis,
então tem-se um problema de Programação Linear (PL) [Cormen 2009].

Em um problema de PL, as formulações são feitas com base em variáveis, que re-
presentam algum tipo de decisão a ser tomada, chamadas de variáveis de decisão. Elas são
delimitadas por inequações e equações lineares denominadas restrições. Uma atribuição
de valores reais às variáveis de decisão, de forma que as restrições sejam satisfeitas é
chamada de solução viável. Além das restrições, há também a função objetivo, onde o
programa em PL procura encontrar uma solução viável que maximize ou minimize esta
função objetivo, e esta é chamada de solução ótima. Por fim, diz-se que o programa linear
é resolvido se uma solução ótima for encontrada.

Um tipo especial de modelo de PL são os que possuem uma restrição adicional de
que as suas variáveis possuem valores inteiros. A esse tipo de problema damos o nome de
Programação Linear Inteira (PLI), ou simplesmente Programação Inteira. A adição dessa
restrição pode tornar o problema NP-Difı́cil [Cormen 2009].

Como definido na proposta do trabalho, foi replicado o modelo PLI baseado em
fluxo direcionado proposto em [Dias et al. 2017], e descrito abaixo. MDF-MSTrflo :

min
∑

e∈E(G)

(cexe) (1)

sujeito a:
∑
e∈δ(i)

xe ≥ di ∀i ∈ C (2)∑
e∈δ(i)

xe = 1 ∀i ∈ T (3)∑
(i,j)∈δ−(j)∩A(C)

xij = 1 ∀j ∈ C\r (4)



∑
(j,i)∈δ−(i)

fji −
∑

(i,j)∈δ+(i)

fij = 1 ∀i ∈ C\r (5)

xij ≤ fij ≤ (| C | −1)xij ∀(i, j) ∈ A(C) (6)
xij + xji ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ E (7)
xir = 0 ∀(i, r) ∈ A(C) (8)
fij ≥ 0 ∀(i, j) ∈ A(C) (9)

As restrições (2) e (3) garantem os graus dos vértices centrais e terminais, as restrições
(4) - (6) são restrições da formulação original para o problema de árvore geradora mı́nima,
ou seja, garantem que seja gerada uma árvore, e as restrições (7) - (9) indicam o domı́nio
das variáveis.

4. Técnica de Arredondamento Probabilı́stico
O desenvolvimento de algoritmos de aproximação surgiu em resposta à dificuldade com-
putacional de muitos problemas de otimização combinatória: muitos dos quais são NP-
difı́ceis. Nessa situação, é razoável sacrificar a otimalidade em troca de uma aproximação
de boa qualidade que possa ser eficientemente calculada. Esse compromisso entre perda
de otimalidade e ganho em eficiência é o paradigma de algoritmos de aproximação.
Convém observar que um algoritmo de aproximação não é simplesmente uma heurı́stica:
ele permite encontrar eficientemente um elemento do domı́nio cujo valor guarda uma
relação pré-estabelecida com o valor-ótimo [Ferreira et al. 2001]. Temos assim a seguinte
definição para algoritmos de aproximação.

Definition 4.1 (Algoritmos de aproximação). Um algoritmo de α-aproximação para
um problema de otimização é um algoritmo de tempo polinomial que, para todas as
ocorrências do problema, produz uma solução cujo valor esteja dentro de um fator α
do valor da solução ótima.

Para projetar um algoritmo de aproximação existe uma quantidade significativa de
métodos e técnicas. Em particular o foco deste trabalho é a técnica de Arredondamento
Probabilı́stico (AP), que é aplicável para a classe de algoritmos em PLI. Esta técnica
consiste em arredondar através de sorteios uma solução ótima de uma relaxação linear, ou
seja, do problema em PL obtido ao desconsiderarmos as restrições de integralidade das
variáveis inteira.

Figura 2. Técnica de Arredondamento Probabilı́stico
Fonte: Elaborado pela autora



Na Figura 2 podemos acompanhar o fluxo de como funciona a técnica de AP.
Após obter a solução ótima fornecida pela relaxação linear do problema, escolhe-se um
valor arredondado e adiciona-o na solução. A forma de obter esse valor arredondado é
especı́fico de cada problema. Logo após, verifica se a solução foi encontrada, se sim
finaliza o algoritmo retornando a solução. Caso contrário, se ainda tem valor para ser
testado, escolhe o próximo valor arredondado. Senão, remove todos os valores escolhidos
e se o tempo limite ainda não tiver excedido segue para uma nova forma de escolher um
valor arredondado, caso contrário, finaliza o algoritmo e nenhuma solução foi encontrada.

5. Conclusão
Este trabalho teve como objetivo propor e avaliar heurı́sticas usando a técnica de AP apli-
cado ao problema MDF-MST e comparar com modelos em PLI existentes na literatura.
Conseguimos alcançar parcialmente o objetivo, sendo que duas novas heurı́sticas foram
propostas, uma foi implementada e um modelo em PLI foi replicado para comparação dos
resultados [Dias et al. 2017]. Porém esse modelo não possui os melhores resultados, de
modo geral, este artigo apresenta o planejamento do estudo e a execução (implementação
e experimentos) ainda está em desenvolvimento. Uma direção de trabalhos futuros é es-
colher o modelo PLI que apresenta melhores resultados para o problema, implementar a
segunda heurı́stica e realizar os testes de comparação.
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Abstract. It is a descriptive study with a quantitative approach, where the                       
objective is to understand the reasons more frequent that lead a student to                         
disapprove a discipline, besides analyzing how they see the disciplines after                     
doing them another time, in order to identify possible factors that led to the                           
adoption. The data were collected from a survey conducted through an online                       
form, which was answered by 53 students from the Universidade Federal do                       
Ceará Campus Quixadá. 

Resumo. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, onde                   
o objetivo é compreender os motivos mais frequentes que levam um aluno a                         
reprovar uma disciplina, além de analisar também a forma como eles veem as                         
disciplinas após fazerem elas uma outra vez, de forma a identificar possíveis                       
fatores que levaram à aprovação. Os dados foram coletados a partir de uma                         
pesquisa realizada por meio de um formulário online, que foi respondido por                       
53 alunos da Universidade Federal do Ceará-Campus Quixadá.  

1. Introdução 
 

O presente estudo é do tipo exploratório, descritivo com análise quantitativa e utiliza                         
recursos como coleta, análise, registro e correlacionamento de dados sem a                     
interferência do pesquisador. Esse tipo de pesquisa busca conhecer as diversas situações                       
e relações que ocorrem na vida social, proporcionando maior proximidade com a                       
temática abordada(1). 

O interesse pelo estudo advém de experiências vividas durante a graduação e ao                         
observar os índices de reprovação entre os estudantes. A partir disso nasceu o desejo de                             
investigar quais os motivos levam um aluno a reprovar uma disciplina. 

Este trabalho tem o objetivo de identificar os motivos mais frequentes de                       
reprovação em disciplinas durante um curso de graduação, por meio de uma coleta e                           
análise de dados.  

 



 

2. Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Ceará (UFC) campus Quixadá e é                           
voltada, principalmente, aos alunos que já tiveram reprovação em alguma disciplina                     
durante a graduação.  
A pesquisa foi dividida em três fases, a primeira foi uma entrevista informal com um                             
pequeno grupo de três alunos acerca dos temas indicados nas figuras 1 e 2, onde as                               
opções das questões foram indicadas pelos participantes. 

 

Figura 1.  Questão com possíveis motivos de reprovação. 

 



 

 

Figura 2.  Questão com possíveis motivos para aprovação em um disciplina feita 
pela segunda vez. 

 
  
A segunda fase foi a criação do formulário online contendo perguntas referentes                       

aos motivos de reprovação, motivos de aprovação quando está fazendo a disciplina uma                         
segunda vez, sexo e idade. 

A terceira fase foi a coleta e análise dos dados realizada no mês de outubro de                               
2017 por meio do formulário disponibilizado para alguns alunos do campus, tornando                       
possível a coleta da experiência daqueles estudantes que já reprovaram alguma cadeira,                       
e  dos que conseguiram aprovação quando fizeram a disciplina uma segunda vez. 

3. Resultados e Discussões 
 

A pesquisa obteve 53 respostas, sendo 22,6% de mulheres e 77,4% de homens,                         
onde todos forneceram sua opinião sobre os possíveis motivos de reprovar, e 44 desses                           
alunos forneceram suas experiências após realizar a disciplina novamente e passar. E                       
mostrou que a maioria os alunos que responderam a pesquisa encontravam-se na faixa                         
etária de 19 a 21 anos. 

A análise é feita sobre as duas principais perguntas do questionário, onde os                         
resultados da primeira e segunda questão são demonstrados nos gráficos 1 e 2                         
respectivamente. O últimos tópicos no gráfico que possuem apenas 1 ponto são opiniões                         
pessoais com outros possíveis motivos. 

 

 



 

 

Gráfico 1. Resultados sobre os motivos que levam um aluno a reprovar. 

 
 
A partir do primeiro gráfico foi possível deduzir que a maioria dos alunos veem                           

a “falta de uma rotina de estudos” como principal motivo de reprovar, mas ainda é                             
notável que a “falta de prática do conteúdo abordado”, a “didática utilizada pelo                         
professor ao repassar o conteúdo” e “no decorrer da disciplina o conteúdo ficou mais                           
difícil e complicado de acompanhar”, ainda são pontos fortes de influência. 

Já o gráfico abaixo demonstra os motivos mais frequentes da aprovação numa                       
disciplina feita pela segunda vez: 
 

 

Gráfico 2. Resultados das experiências dos alunos após serem aprovados. 

 



 

Nele mostra que o maior motivo para aprovação numa disciplina feita pela                       
segunda vez foi o conhecimento prévio do conteúdo, já que a maior porcentagem está                           
em “Aproveitei o conhecimento que havia adquirido na vez passada”, é visível que                         
outros motivos são, aumento da atenção na aula e o interesse, de acordo com as                             
respectivas respostas, “Dei mais atenção para a apresentação do conteúdo” e “O                       
interesse pela cadeira melhorou”. 

4. Conclusões e Trabalhos futuros 
 

Com base na pesquisa é possível concluir que durante a segunda tentativa os                         
alunos percebem o que o conteúdo é mais interessante do que se parece e tomam gosto                               
pela cadeira ou percebem que ela realmente é importante, tornando mais proveitoso                       
fazer a cadeira, mostrando que por mais que reprovar não seja um das melhores saídas                             
ainda pode tirar proveito da situação aprendendo com os erros. 

Os dados coletados nessa pesquisa mostraram poucos pontos a se analisar, mas                       
mesmo assim as conclusões tiradas dele podem ser vantajosas, analisando mais                     
profundamente os dados podemos notar que uma abordagem um pouco mais dinâmica                       
podem fazer os alunos se interessarem mais pelo conteúdo, em outros casos se                         
compararmos os dois gráficos podemos tirar que a experiência pode levar a um                         
rendimento melhor.  

Quando comparado os dois gráficos, notamos que 9 alunos não responderam a                       
pergunta sobre motivos para ser aprovado ao fazer uma disciplina pela segunda vez, isso                           
mostra que existem pessoas que preferem deixar a disciplina para fazer em outro                         
momento mais futuro. 

Como trabalhos futuros esperamos entender os motivos de alguns alunos                   
deixarem para fazer a disciplina pendente para depois, e também esperasse ser possível                         
juntar um grupo de alunos onde poderemos discutir sobre os pontos mais críticos                         
informados pelos próprios alunos, podendo assim criar abordagens que ajudem os                     
alunos a se sentirem mais à vontade para fazer uma determinada disciplina e aumentado                           
o índice de aprovação do campus. 
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Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de extensão UFC 

nas escolas como um meio para o ensino de programação nas escolas de 

Quixadá e outras cidades. Por meio do projeto, os alunos de ensino médio 

podem também conhecer a universidade, os cursos ofertados e os benefícios 

de estudar na UFC, despertando assim o interesse pela instituição. 

Palavras-chave: Programação nas escolas, sociedade, tecnologia 

1. Introdução 

 Há um aumento global na iniciativa do ensino de programação desde o ensino 

fundamental. Diversas escolas especializadas no segmento do ensino da programação e 

afins estão surgindo com intuito de que cada vez mais crianças e adolescentes possam 

programar. Em muitos lugares, não existe o conhecimento, oportunidade ou situação 

financeira que lhes permitam pagar por tais cursos. Diversas iniciativas internacionais 

como o Code.org e Programaê que possuem suporte midiático e financeiro de gigantes 

como Microsoft, Facebook, entre outros, buscam disseminar o conhecimento para 

crianças e adolescentes de forma online e gratuita, porém nem sempre o conhecimento 

consegue alcançar a todos por diversos fatores.  

 A UFC conta com o projeto de extensão UFC NAS ESCOLAS que atua nas 

escolas públicas e particulares de Quixadá e em outros municípios para promover 

conhecimento sobre programação como também na divulgação e esclarecimento sobre 

a instituição e os cursos ofertados. 

2. O projeto UFC NAS ESCOLAS 

 O projeto UFC NAS ESCOLAS é desenvolvido entre os meses de março e 

dezembro, está atuante desde 2015 e atua em escolas de outros municípios além de 

Quixadá. Em 2015 o projeto alcançou sete escolas, sendo seis escolas em Quixadá e 



  

uma em Maracanaú. Em 2016, quinze escolas em Quixadá e uma em Maracanaú foram 

beneficiadas com o projeto, atualmente estamos presente nas escolas EEMTI Gov. 

Cesar Cals com uma turma formada por alunos do 1° ano, CEJA João Ricardo da 

Silveira com uma turma formada por alunos nível misto (fundamental e médio), EEF 

Padre Vicente Gonçalves com uma turma formada por alunos do 8° e 9º anos, EEF José 

Jucá com uma turma formada por alunos do 8º e 9º anos todos em Quixadá e em 

Quixeramobim o projeto está no Colégio Nossa Senhora do Rosário com uma turma 

formada por alunos do 1° e 2° anos.  

 Um dos objetivos do projeto é fomentar a programação nas escolas com intuito 

tanto de mostrar a tecnologia, o pensamento lógico, como também apresentar a UFC e 

seus cursos. Há alguns desafios no ensino de programação nas escolas na nossa 

realidade em Quixadá. É comum uma infraestrutura não adequada de laboratórios, falta 

de conexão com a internet em algumas escolas, dificuldade de locomoção de alguns 

alunos para atividades fora do horário de aula, dentre outros. Com as devidas 

adaptações o projeto vem crescendo a cada ano em atividade e bolsistas. Atualmente, 

somos 11 integrantes do projeto. 

3. Metodologia 

 Nas aulas são abordados conceitos fundamentais sobre algoritmos para a 

resolução de problemas computacionais desenvolvendo nos alunos o raciocínio lógico. 

As ferramentas que são utilizadas podem variar de escola para escola levando em 

consideração, a idade dos participantes, o conhecimento prévio que estes possuem a 

respeito de programação, condições dos laboratórios dentre outros fatores. Ao longo do 

projeto a ferramenta introdutória mais utilizada para o aprendizado de programação foi 

o Scratch, que utiliza programação visual para criação de histórias animadas. A 

ferramenta é simples e didática, tem versão em português e funciona bem para o 

público que vai de crianças aos primeiros passos de programação até adultos. Nas 

turmas avançadas, os bolsistas podem optam por usar ferramentas que utilizem alguma 

linguagem de programação como C ou Python ou ferramentas que fazem uso de 

programação em português estruturado.  

4. Os benefícios do aprendizado de programação 

 Por meio do aprendizado de programação, os alunos podem adquirir ou 

melhorar algumas habilidades como, raciocínio lógico em resolução de problemas.   

Outras habilidades essenciais trabalhadas são interpretação e concentração. A 

interpretação é utilizada no processo de leitura e interpretação dos exercícios em seus 

contextos e a concentração é essencial para construção de lógica algorítmica. Por 

último vemos a importância da curiosidade e criatividade. Os alunos se sentem curiosos 

para saber como as aplicações são desenvolvidas e vão fazendo escolhas de como os 

projetos devem ser melhorados criando suas versões únicas em cada atividade. 

Conseguimos ver na prática o que disse Steve Jobs, aprender a programar computadores 

ensina a pensar!  

5. Conclusão 

 Em um futuro não tão distante nas escolas, falar sobre computação será tão 

importante quanto todas as outras disciplinas que são ensinadas, atualmente estamos 

dando os primeiros passos para que as crianças e adolescentes tenham quanto antes o 



  

contato com essa realidade que os cerca e que eles tem na palma da mão em seus 

celulares, notebooks e computadores. Enquanto nossa política pública não insere 

programação na grade regular, o projeto proporciona a comunidade escolar, levando 

inclusive a distritos e localidades carentes e de pouca perspectiva de futuro  um novo 

tipo de conhecimento além do que é dado no ensino regular. Levando conhecimento 

sobre programação aos alunos, motivando-os no continuo aprendizado sobre o assunto.  

 Também para os bolsistas, estudantes universitários, que participam do projeto, 

é uma forma de experiência sobre a importância do trabalho que o docente realiza, 

sentindo-se responsável pela construção da sociedade.  O projeto UFC NAS ESCOLAS 

incentiva os alunos a dar continuidade nos seus estudos através do ensino superior para 

que posteriormente ingressando no mercado de trabalho ou dando continuidade aos 

estudos possam produzir novos produtos e serviços que beneficiem a sociedade. Com 

alegria podemos dizer que hoje temos na UFC vários alunos que já foram alcançados 

pelo projeto, através das nossas visitas e cursos. E ainda queremos muito mais. 
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Resumo. Este artigo descreve a experiência da monitoria acadêmica realizada na           
disciplina de Comunicação Visual I no Campus da UFC em Quixadá, assim como a              
elaboração de atividades para auxílio dos alunos durante o ano de 2017. A metodologia              
consistiu na criação de exercícios pensados através de pesquisas, experimentações e           
discussões sobre os assuntos com o professor-orientador da disciplina. A escrita se deu             
por meio de diálogo e parceria entre os monitores e o professor-orientador, objetivando             
relatar o processo  vivido  nessa  prática da formação acadêmica.  
Palavras-chave:  Comunicação Visual, monitoria,  exercícios 

 
Abstract. This paper describes an experience of teacher’s assistance performed during the            
Visual Communication I at UFC Campus Quixadá, as well the development of activities             
for teacher’s assistance to support students over the year 2017. Methodology was            
consisted in the elaboration of exercises created based on researches, experiments and            
discussions about the topics with the teacher-advisor of the discipline. The writing took             
place through dialogue and partnership between teacher’s assistance and the          
teacher-mentor,  in order  to describe the  process  lived  in this academic  formation practice. 
Keywords: Visual  Communication, teacher’s  assistant, exercises 
 

 
1.  Introdução 
Todos os dias, involuntariamente nos deparamos com diversas informações visuais, como           
placas de trânsito, placas indicativas de sanitários masculinos ou femininos, cores do            
semáforo, anúncios em outdoors, anúncios na internet e na tv ou em cartazes de filmes no                
cinema.  

O uso de elementos em composições visuais para transmitir determinada informação,           
muitas vezes é mais eficaz do que o uso de texto escrito. A imagem ajuda a traduzir as ideias                   
servindo como uma forma de interpretação, funcionando como metáfora e metonímia de            
ideias complexas. Um mapa é composto por pontos, linhas, cores, movimentos e entre outros              
elementos da linguagem visual. A partir desses elementos, podemos interpretar o que cada             
mensagem  deseja nos  transmitir.  



No ano de 2017 no Campus da UFC em Quixadá, foi criada a Coordenação do Projeto                
de  Monitoria em  Comunicação Visual  I. Monitoria entende-se por uma  modalidade  de  ensino 
e aprendizagem desenvolvida em parceria entre o(a) aluno(a)-monitor(a) e o(a)          
professor(a)-orientador(a), contribuindo para a ampliação da formação do(a) aluno(a) em          
atividades de  ensino, pesquisa  e extensão  dos cursos  de  graduação.  

A monitoria tem como principal objetivo, auxiliar os alunos buscando amenizar suas            
dificuldades perante à disciplina, deste modo, facilitando seu aprendizado. Além de, unir a             
teoria  e a  prática despertando  o interesse  dos alunos  durante as atividades  desenvolvidas.  

Neste artigo, apresentaremos as atividades de monitoria desenvolvidas no ano de 2017            
no Campus da UFC em Quixadá, mostrando seu processo de elaboração e desenvolvimento             
de  atividades de monitoria  para  auxílio  dos  alunos durante  o ano de  2017. 
 
2. Metodologia  
Para a realização deste trabalho, foram planejadas, desenvolvidas e analisadas diversas           
atividades de monitoria relacionadas à disciplina, a fim de experimentar o uso de tutoriais              
para auxílio  durante a  criação  dos exercícios  práticos.  

Dentre as atividades, foram realizados encontros semanais entre os monitores e o            
professor orientador, onde discutimos o conteúdo abordado em sala de aula, avaliamos            
trabalhos de outros alunos da disciplina em semestres anteriores, desenvolvemos pesquisas           
para a elaboração dos exercícios, além de encontros extras entre os monitores para produção e               
registro dos  tutoriais. 

Nos tópicos seguintes abordaremos de maneira detalhada o processo de criação do            
conteúdo realizado pelo  trabalho  de  monitoria.  
 
2.2 Tutoriais dos exercícios 
Durante o semestre 2017.1, tivemos a tarefa de elaborar exercícios acompanhados de tutoriais             
para auxiliar os alunos no semestre 2017.2. A elaboração dos exercícios se deu por meio de                
diálogos com o professor-orientador, como também em pesquisas em sites como o Pinterest             1

e  em livros  disponíveis na  biblioteca  do Campus, como  o Pesquisa Visual, (NOBLE,  2013). 
Semanalmente, apresentamos pesquisas relacionadas ao conteúdo teórico da        

disciplina para elaborar os exercícios e produzir os tutoriais. Analisamos cada pesquisa e             
discutimos sobre sua relevância para os alunos, buscando elaborar exercícios que facilitasse a             
compreensão de  todos. 

Na criação dos tutoriais, foi adotada uma linguagem simples e objetiva para facilitar o              
entendimento dos alunos, além do registro por meio de fotografias de todo o processo de               
criação  do exercício. 

A etapa de elaboração dos exercícios foi de grande importância para os monitores,             
pois, acompanhamos e colaboramos diretamente no decorrer de todo o processo de pesquisa,             
produção e acompanhamento dos exercícios, tendo em vista que, na maioria dos outros             

1  https://br.pinterest.com 

https://br.pinterest.com/


projetos de monitoria, o aluno-monitor apenas oferece assistência para os demais alunos            
durante  os exercícios  passados pelo  professor. 

 
2.3 Marca 
No processo de criação da marca, levamos em consideração alguns dos elementos conceituais             
da comunicação visual como a linha, o plano, o ponto e o volume. Buscamos associar estas                
características particulares da marca com os próprios exercícios, reforçando assim, sua           
personalidade  visual. 

 
     Figura  1: Marca da  monitoria  em  Comunicação  Visual I. 

 
2.4 Site 
Como um auxiliador adicional, optamos pelo uso de uma plataforma web de gerenciamento             
de conteúdo, o WordPress . Os exercícios foram disponibilizados através de publicações no            2

grupo do curso no Facebook e  pelo  professor-orientador em  sala de  aula. 
Além dos tutoriais dos exercícios, no site³ também publicamos trabalhos realizados           

pelos alunos e continuaremos publicando até o fim deste semestre, desta forma, além dos              
alunos contemplarem entre si as atividades feitas por seus colegas, este material será             
aproveitado para futuras turmas desta disciplina de forma que os futuros alunos possam ter              
maior entendimento  do que  se pede no exercício.  3

 
2.5 Monitoria em  sala 
Comumente, como reflexo do ensino tradicional, diversos alunos possuem o medo constante            
de errar, levando a se questionarem se estão fazendo o exercício da maneira correta.              
Percebemos então, que não foi diferente no projeto de monitoria, diversos alunos fazem este              
questionamento ao realizarem os exercícios práticos, porém, devemos ressaltar que não o            
consideramos como erros, mas sim experimentações que fazem parte da área do design e que               
são de  grande importância no processo de  criação.  

2  https://br.wordpress.org/ 
3  http://comvisual.quixada.ufc.br # 

https://br.wordpress.org/
http://comvisual.quixada.ufc.br/


Ao observarmos alguns alunos praticando determinados exercícios, também foi         
possível perceber uma certa noção precária de espaço, como no exercício “Plano, letras com              
formas”, os alunos utilizaram uma folha de papel A4 e alguns ultrapassaram as bordas da               
folha. 

No exercício “Pontilhismo”, alguns alunos relataram dificuldades em fazer a luz e            
sombra com pontos. Esta dificuldade pode ter sido levantada pelo fato dos alunos não terem a                
oportunidade de praticar luz e sombra com pontos em desenho I, disciplina na qual é ofertada                
no primeiro  semestre do curso. 

Outros alunos citaram dificuldades em exercícios que precisavam de softwares de           
edição de imagens como o Gimp e o Inkscape. Tendo em vista tais dificuldades,              
pretendemos, se possível, propor uma maneira de integrar estes exercícios com a disciplina             
de Edição Digital de Imagens, para que os alunos aproveitem as duas cadeiras para produção               
dos  exercícios. 

Para monitorias futuras, pretendemos buscar um meio de amenizar estas dificuldades           
ao produzir os exercícios práticos, como também, buscar estratégias para atrair mais alunos             
para os  encontros de monitoria. 
 
3. Conclusão 
Neste artigo, foram apresentadas as atividades realizadas pelos bolsistas do PID, enquanto            
monitores da disciplina de Comunicação Visual I. O compartilhamento de conhecimentos e            
experiências de aluno para aluno, é de grande ajuda para se obter sucesso em uma disciplina,                
além de ser um adicional positivo para carreira acadêmica do(a) monitor(a), é também uma              
experiência  nova e  enriquecedora.  

Em termos acadêmicos, a experiência oferece aos monitores uma oportunidade de           
rever e aperfeiçoar o conteúdo já trabalhado, o que possibilita um maior domínio do mesmo a                
partir de uma segunda abordagem. Porém, a experiência vai além disso, o monitor atua como               
uma ponte entre o professor e os alunos, o que resulta em um maior contato com ambos,                 
podendo assim conhecer a turma de forma mais significativa, assim como ter uma relação              
menos formal  com  o professor, que normalmente acontece  somente em  sala de aula.  

Para os semestres futuros, pretendemos dar continuidade às atividades de monitoria,           
pois acreditamos que o projeto poderá ser ainda mais efetivo com possíveis melhorias, tais              
como, tornarmo-nos ainda mais próximos dos alunos ressaltando sempre a disponibilidade do            
monitor, elaborar exercícios em que o aluno possa despertar ainda mais interesse pela             
disciplina, dar mais visibilidade ao site e adicionar uma página como portfólio dos exercícios              
de  cada aluno  para que  futuras  turmas possam  conferir  o que  foi feito  e de  que forma foi  feito. 
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Abstract. Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de artigos e resumos de                
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apresentar apenas abstract. Nos dois casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o                 
abstract) não ultrapassem 10 linhas cada, sendo que ambos devem estar na primeira página do               
artigo 
Resumo. Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de artigos e resumos de                
artigos para publicação nos anais das conferências organizadas pela SBC. É solicitada a escrita              
de resumo e abstract apenas para os artigos escritos em português. Artigos em inglês deverão               
apresentar apenas abstract. Nos dois casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o                 
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1. Introdução 
Youfc é um programa de extensão que surgiu com o objetivo de comunicar os acontecimentos do                
campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Quixadá através de um canal no Youtube               
(plataforma de distribuição digital de vídeos), que posteriormente se transformou em um canal             
cômico em que as pessoas se identificavam com os vídeos por neles mostrarmos o dia-a-dia dos                
discentes e  docentes,  fazendo com  que  obtivéssemos  uma maior  aceitação do público. 
Este artigo tem por objetivo apresentar o projeto e também apresentar o que está sendo feito para                 
que os vídeos possuam uma maior qualidade através de melhores equipamentos e maior estudo              
de  capacitação. 
 

2. Youfc 



O Youfc é um projeto de extensão que tem o objetivo de comunicar e apresentar os                
acontecimentos do campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Quixadá. No princípio,             
ele funcionava como uma espécie de jornal que divulgava eventos, projetos e bolsas ofertadas no               
campus, para que os alunos tomassem um maior conhecimento do que era oferecido. Podem              
participar do projeto: discentes, docentes, universitários do sertão central e toda e qualquer             
pessoa que  tenha algum tipo  de  vínculo com  a UFC. 
O projeto possui reuniões semanais e se iniciou com o professor Valdemir Pereira de Queiroz               
Neto com a iniciativa de ser um canal de comunicação de jovens para jovens, que teve como                 
ferramenta principal o YouTube, posteriormente, os vídeos começaram a serem incorporados ao            
facebook,  onde foi  percebido um maior  número de acessos. 
 

2.1. Transição 
Logo após os primeiros vídeos postados, como o “um pouco da nossa história”, “WTISC”              
(Workshop de Tecnologia da Informação do Sertão Central que aconteceu na UFC Campus             
Quixadá), vídeos sobre o PACCE onde apresentávamos o programa de aprendizagem           
cooperativa realizado na UFC, “torneio de LoL” sobre o primeiro torneio de League of Legends               
da UFC de Quixadá que ocorreu nos dias 1 e 2 de julho , entre outros, foi percebido que a                   
quantidade de visualizações na maioria dos vídeos que tratavam do campus não ultrapassa 500.              
Então como uma forma de teste foi publicado um vídeo sobre “As disciplinas mais temidas” em                
que aumentou em mais de 600% a quantidade que geralmente recebiamos, com um total de               
3.800 visualizações. Com esses dados que o Youtube nos fornece, decidimos que iríamos             
mesclar o canal, e que faríamos vídeos cômicos sobre o campus, como o vídeo das disciplinas                
mais temidas, mas que também não deixaram de cumprir com o objetivo do projeto que era                
mostrar o campus para os alunos e o que ele oferece através do canal. Porém, com a boa                  
aceitação do público ao novo conteúdo, acabamos por adotar o estilo cômico na maioria de               
nossos  vídeos, até  que o canal prosseguiu totalmente com  essa  nova proposta. 

Em 2015 foram lançados 17 vídeos no canal, com mais de 7 mil visualizações no               
Youtube e 500 curtidores em nossa página no Facebook, hoje temos 46 vídeos com mais de 45                 
mil visualizações no youtube, e 2.975 curtidores na página do Facebook. Além disso, o Youfc               
lançou uma nova proposta no ano de 2016, que se seguiu no ano de 2017 com duas mini séries                   
chamadas “youfologia”  e "terror  no campus". 
 

2.2. Funcionamento do YOUFC 



 
Os primeiros vídeos do Youfc apresentavam um caráter amador, pois eram vídeos feitos por              
alunos e funcionários da UFC, na época tínhamos pouco conhecimento acerca de edição de              
vídeo, até que sentimos a necessidade de uma estruturação para produzir um conteúdo de maior               
qualidade. Para isso precisaríamos de equipamentos melhores e capacitação em softwares de            
edição de áudio e vídeo. Então, desde de 2015, o Youfc recebe equipamentos doados e tem                
disposição de um computador e uma sala para que os vídeos fossem melhores processados. Cada               
pessoa que participa do projeto possui uma função, mas também ajuda nas outras partes do               
trabalho, melhorando assim a cooperatividade entre a equipe. O processo de elaboração dos             
vídeos, incluindo elaboração de roteiro, gravação e edição, dura em torno de duas a três semanas                
e  é nas reuniões semanais  que decidimos  os  próximos passos. 
 

3. Meios de comunicação 
 

A princípio, nossa principal plataforma de compartilhamento de conteúdo era exclusivamente o            
Youtube, porém, foi percebido que o Youfc precisaria de uma plataforma que fosse mais              
próxima do público. Para a divulgação do conteúdo, foi pensado em utilizar outras plataformas              
como as redes sociais Facebook e Instagram. Nessas redes sociais que passamos a publicar os               
vídeos foi percebido maior retorno e contato com nosso público, algo que foi percebido através               
da interação via comentários e compartilhamentos, c om essas plataformas o canal passou a             
receber mais visitas. Foi observado também que durante o período de publicação dos vídeos              
institucionais, a  quantidade de  curtidas e  visualizações era  baixa.  
 

4. Comparando plataformas 
 
Analisando as plataformas que já se encontram consolidadas para divulgação do nosso conteúdo,             
sendo elas Instagram, Youtube e Facebook, podemos perceber onde se concentra em maior             
quantidade o público. As informações coletadas recentemente no canal do Youtube consistem            
em 966 inscritos e 48.139 visualizações, o perfil no Instagram possui 441 seguidores e a página                
do Facebook dispõe de mais de 2.981 curtidas. É perceptível que o Facebook é onde está reunido                 
a maior parte do público, tendo em vista que, o Facebook sempre teve mais visualizações em                
relação as outras plataformas, então nos dedicamos a levar esse público às nossas outras redes               
sociais. 
 

5. Onde surgiu a ideia 



Foi pensado maneiras de manter alimentadas a página do Youfc no Facebook e o perfil no                
Instagram, tendo em vista que notamos uma queda de curtidores em nossa página após              
passarmos por um perido de hiato, levávamos um tempo para postarmos os nossos vídeos, e               
nesse período ficamos sem publicar nada na página. Nos reunimos algumas vezes para pensar em               
soluções para esse problema, resolvemos criar um projeto chamado “Descobrindo talentos”,           
onde abrimos uma enquete na página do Facebook, onde os alunos que tivessem interesse em               
participar nos enviavam uma mensagem e íamos até eles e os entrevistava, construímos junto              
com eles o material que seria colocado. Pensamos em maneiras para publicar e como os               
curtidores iriam reagir a esse material, a resposta desse nosso projeto foi rápida, os alunos se                
reconheciam na publicação e compartilhavam, seus amigos e familiares também passaram a            
curtir e  comentar nosso  conteúdo. 
 

6. Porque parou 
 
A maior dificuldade em manter a página alimentada com esse tipo de conteúdo se deve a                
disponibilização das pessoas que em divulgar sua imagem e talento. Foram recebidos e             
divulgados desenhos feitos a mão e artes digitais, vídeos de paródias e musicais, mas todo esse                
material enviado já era pronto e fizeram muitas vezes sem a pretensão de expor o que acabava                 
por algumas vezes tomando tanto tempo quanto a produção de um de nossos vídeos. Outro               
problema percebido foi que algumas pessoas não queriam divulgar o que já tinham produzido e               
adiavam para  mandar um material novo, e  muitas vezes esse  material novo nunca era enviado. 
Foi cogitado uma reativação do projeto, buscando fazer um conteúdo mais preciso e eficiente,              
eliminando a possibilidade de espera com o conteúdo produzido pelos participantes e para não              
dependermos de prazos indefinidos, iremos criar o conteúdo juntamente com os participantes e             
fazendo  assim com  que  o público fique mais próximo  do Youfc. 
 
7. Conclusão 
O  desenvolvimento do projeto nos   possibilitou  uma  análise  de como  são feitas nossas   postagens 
e  onde podemos  melhorar a apuração dos  resultados quanto  a manter  nosso público.  Além  disso, 
também permitiu  uma  pesquisa de  campo para  obter dados mais  consistentes sobre o que  nosso 
publico gosta  de visualizar nos  permitiu  a  experiência de  da criação  e  utilização  de  outras mídias 
para o projeto. 
 De um  modo geral,  nosso  publico interagia bastante  com  as nossas  publicações do projeto 
descobrindo talentos,  por reconhecerem  as pessoas   que ali estavam, 
percebemos que  quanto   os nossos  curtidores se  reconhecem maior é  sua interação com  nosso 
material, quando  retomarmos o projeto  teremos faremos uma  coisa diferente  de tudo  que 



fizemos, agora  vamos construir em  conjunto  pensando  em  maneiras que nos  deixe mais 
próximos de  nosso publico. 
 
 
8. Referências 
Colocar as  referências do artigo aqui. 
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Resumo. Este trabalho é referente ao aprendizado de lı́nguas através de
ferramentas online. Tem como objetivo informar e auxiliar pessoas que se
interessam por novas lı́nguas a importância de se tornarem tradutoras em
plataformas onlines. Foi realizada uma pesquisa com equipes de traduções
para saber como eles trabalham, como eles são recebidos quando iniciam suas
atividades, como se sentem e como aprendem.

Palavras-chave: Plataformas online, Traduções, Equipes de tradução.

Abstract. This work is about learning languages through online tools. It aims
to disseminate information on issues related to the creation of translators on
online platforms. A translation machine survey was conducted to find out how,
how they are received when they start their activities, how they feel and how
they learn.

Keywords: Online platforms, Translations, Translation teams.

1. Introdução

No Brasil apenas 5% da população domina o idioma inglês de acordo com os dados
de British Council(Organização internacional do Reino Unido para relações culturais e
oportunidades educacionais). Sabe-se que o inglês é uma das lı́nguas mais faladas no
mundo com cerca de 360 milhões de falantes nativos e 500 milhões que a utilizam como
segunda lı́ngua. Mesmo com todas essas estatı́sticas, o Brasil continua em uma posição
diferenciada e inferior em relação a outros paı́ses. A falta de experiência com outros
idiomas torna mais difı́cil a busca por oportunidades de trabalho.

A falta de recursos para bancar um curso de lı́ngua estrangeira leva muitas vezes
o estudante a crer que sua rotina será frustração e desmotivação. Ele acaba por sentir-se
despreparado para enfrentar os desafios que virão mais adiante por não ter oportunidade
de adquirir novos conhecimentos.

Existem meios de tornar a aprendizagem mais simples e lucrativa, independente
da lı́ngua a ser estudada. Geralmente, os estudantes buscam apoio de ensino para realizar
seu aprendizado, normalmente preferem cursos especializados que fornecem matérias e
horas de auxilio.



Poucos sabem é que o simples fato de manter um maior contato com a lı́ngua, com
atividades diversas que envolvam elementos com os quais o aluno se identifica facilitam
o aprendizado. Esse trabalho apresenta alguns métodos e ferramentas que permitem esse
contato lúdico com a lı́ngua de forma gratuita e acessı́vel a todos pela internet.

2. Referencial Teórico

”Os melhores métodos são, portanto, aqueles que fornecem ’entrada compreensı́vel’ em
situações de baixa ansiedade, contendo mensagens que os alunos realmente querem ou-
vir. Esses métodos não forçam a produção inicial no segundo idioma, mas permitem
que os alunos produzam quando estão ”prontos”, reconhecendo que a melhoria vem do
fornecimento de insumos comunicativos e compreensı́veis, e não de forçar e corrigir a
produção”.(KRASHEN,1997)

Como o aprendizado é originado a partir de interesse, o interesse que perdura
produz a experiencia que gera conhecimento. A atenção no assunto estudado fica com-
prometida quando há a falta de interesse. Também o nı́vel de comprometimento se torna
reduzido. O aprendizado para o estudante de lı́nguas tende a ser mais produtivo quando
ocorre maior envolvimento pessoal ao se encontrar um objeto que cative o desejo.

”Aquisição requer uma interação significativa na lı́ngua-alvo -
comunicação natural - na qual os falantes estão preocupados com a
forma de seus enunciados, mas com as mensagens que estão transmitindo
e compreendendo”.(KRASHEN,1997)

Em busca de novos conhecimentos, o estudante pode utilizar-se de uma ferramenta
de traduções. A ferramenta o auxiliará na interação com os membros de traduções e com
o contato com os assuntos de seu interesse.

O estudante que tem uma visão ampla do que quer, não desiste de seus sonhos
facilmente. Ele busca adquirir conhecimentos de acordo com suas possibilidades o que
é um grande avanço, pois é pelos seus interesses que o mesmo procura soluções. O
importante é persistir e perceber as oportunidades que aparecem e como elas podem fazer
parte do seu futuro, pois nada que se é perdido, é dessa forma que se alcança os objetivos.

2.1. Traduções

Existem vários sites que oferecem material traduzido como revistas, animes e outros ma-
teriais de leitura. Esses sites oferecem vagas para tradutor voluntário e remunerado. Eles
abrem oportunidades para trabalho mesmo sem diploma de tradutor. Existem diversos
prêmios e méritos que o tradutor pode receber, como certificados de tradutor oficial do
site, que funcionam como medalhas de mérito.

Existe dois tipos de traduções que podem ser encontradas, as que são feitas de
forma voluntaria e as que são remuneradas na comunidade. A diferença entre elas não é
só na qualidade da tradução, mas também na forma como a equipe costuma trabalhar e
qual o objetivo de cada uma delas.

Voluntaria: O estudante não necessita de uma formação em traduções e também
não é obrigatório ser fluente. Essa equipe trabalha com o que realmente gosta e a maioria
será formadas por outros voluntários que querem aprimorar seus estudos.



Remunerada: O estudante precisa possuir uma certificação e disponibilizar seu
tempo para traduções. Deve possuir uma certificação da linguagem abordada nas
traduções. O tradutor também se responsabiliza por qualquer erro nas traduções expostas.

Apesar do voluntariado parecer uma forma sem retorno, ele é uma ótima opor-
tunidade tanto de aquisição de conteúdo e aprendizado como de fixação profissional. O
voluntário é reconhecido pela comunidade pelos trabalhos realizados e poderá por seu
mérito se fixar na carreira como tradutor(a).

O Google possui grupos de traduções voluntariadas que são equipe compostas
de tradutores, auxiliares e revisores de traduções que permitem aprimorar a ferramenta
de tradução do Google. A plataforma conta com um sistema de ranqueamento no qual
os usuários possuem selos como recompensa pelos seus serviços de traduções. É bas-
tante fácil se voluntariar, basta entrar no Google translator e verificar a comunidade de
traduções. A plataforma também conta com um fórum onde outros tradutores se comuni-
cam e trocam ideias.

3. Metodologia

A pesquisa realizada foi baseada em informações de grupos e comunidades de traduções
que se reuniam com intuito de aprimorar os seus conhecimentos e ao mesmo tempo usu-
fruir de conteúdos que não possuı́am traduções em português. Dessa forma, se voluntariar
como tradutor, para quem tem um conhecimento mı́nimo da lı́ngua permite os estudantes
estudar um vasto vocabulário com o auxilio dos membros mais experientes da equipe de
traduções.

Buscou-se informações em sites de traduções, fóruns e sites oficiais como tra-
dutores da Netflix, VIKI, DramaFever, incluindo tradutores em outras linguagens como:
Espanhol, Japonês, Coreano, Inglês dentre outros.

4. Análise dos dados

Foi realizado um questionário online com perguntas do tipo abertas e fechadas, incluindo
perguntas de múltipla escolha e perguntas objetivas. O questionário teve como público
alvo tradutores de plataformas online que são ativos nas comunidades e fazem parte de
equipes de traduções.

Foram abordadas 33 pessoas. Mais de 93% pertenciam ao publico feminino de
tradutores. 39% entre 18 a 24 anos e 33% entre 25 a 30 anos como na Figura 1.

Observa-se que a maioria dos entrevistados possuem idade acima de 18 anos, 36%
dos entrevistados já são graduados e mais de 48% estão em graduação. Essa combinação
sugere que o ingresso na atividade de tradução, seja por auto-aperfeiçoamento ou por
busca de reconhecimento, emerge no momento que eles começam a pensar no mercado
de trabalho. Apesar de apenas 2% possuir certificado de tradutor, os outros 97% afirmam
buscar a atividade por experiência e aprimoramento da lı́ngua. 79% na Figura 2 afirmam
que realizar traduções melhoram o seu desempenho nos estudos.

”Comecei à participar de grupos voluntários de traduções de séries asiáticas para
aperfeiçoar meu inglês e japonês, estudo japonês há 2 anos +, a dificuldade passa de
acordo você vai aprendendo a lı́ngua enquanto entende melhor o contexto e como fun-



Figura 1. idade dos tradutores.

Figura 2. porcentagem de desempenho.4.

ciona a lı́ngua que estuda. Não tive nenhum auxı́lio mas aperfeiçoei meu japonês para
intermediário e meu inglês para quase fluente graças a isso.”

”Como disse, era mais complicado no começo. Aprender novas expressões e suas
aplicações leva um tempo. Mas com o trabalho contı́nuo a fluência vem chegando. Hoje
sou revisora.”

De acordo com os usuários de plataformas de tradução é fácil trabalhar os dois
sentidos, tanto a audição como a escrita. Dessa forma é possı́vel aprender de forma mais
rápida, além de incentivar na busca de informações, como caracterı́sticas da cultura na
qual a lı́ngua aborda.

5. Considerações Finais
Como foi apresentado, existem inúmeras dificuldades que um estudante passa durante sua
fase de aprendizado e engajamento em uma nova lı́ngua. Também é possı́vel observar que
existe uma ferramenta capaz de estimular novos conhecimentos, aprimorar e até motivar



a busca por outras informações relacionadas a lı́ngua estudada. Espera-se que estudantes
se interessem pelo trabalho de traduções, pois além de ser um ótimo ajudante na seleção
de informações, também gera motivação e conteúdo para quem consome essas traduções.
Se o estudante que quiser seguir caminhos a escolher nesse ramo, ele pode se tornar
voluntario na tradução de um livro ou uma série que goste.

Trabalhar como tradutor, não desenvolve apenas conhecimento na lı́ngua abor-
dada. O estudante passa a desenvolver autonomia sobre suas atividades, confiança sobre
suas competência. Passa a interagir com uma comunidade da qual ele não apenas faz
parte, mas também se sente útil enquanto construtor ativo daquilo que aprecia.
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Abstract. YOUFC is an extension project that works with the dissemination of            
campus information through YOUTUBE. Connected to the Federal University         
of Ceará, it has been working for a long time with equipment borrowed from              
the students themselves, which are not always available. This article aims to            
show how the idea of starting a Crowdfunding campaign to raise funds has             
emerged,  the course  of the  process  and how  it stands. 

Resumo. YOUFC é um projeto de extensão que trabalha com a disseminação            
da informação do campus através do YOUTUBE. Vinculado à Universidade          
Federal do Ceará, vem funcionando há muito tempo com equipamentos          
emprestados dos próprios alunos, que nem sempre estão disponíveis. Este          
artigo tem como objetivo mostrar como a idéia de iniciar uma campanha            
Crowdfunding para levantar fundos surgiu, o decorrer do processo e como se            
encontra. 

Palavras-chave. Projeto,  Informação,  Crowdfunding,  Youtube 

1. Introdução 

O Crowdfunding é uma ferramenta de financiamento coletivo, que ajuda pessoas na            
arrecadação de fundos para projetos através de uma campanha. O objetivo era usar a              
ferramenta para que pessoas encontrassem o projeto e pudessem ajudar de forma            
colaborativa através de pequenas quantias, para que fosse possível arrecadar o dinheiro            
para os equipamentos  necessários. 

2. Origem 
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Youfc é um programa de extensão que surgiu com o objetivo de comunicar os              
acontecimentos do Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Quixadá           
através de  um canal no Youtube . 1

No princípio, funcionava como uma espécie de telejornal que divulgava eventos,           
projetos e bolsas ofertadas no campus, para que os alunos tomassem conhecimento do             
que era oferecido. O projeto se iniciou com o professor Valdemir Pereira de Queiroz              
Neto juntamente com o professor David Sena Oliveira que definiram reuniões semanais            
com os integrantes do projeto para iniciar um canal de comunicação, que teve como              
ferramenta principal o YouTube. Posteriormente, os vídeos começaram a ser          
incorporados ao Facebook , devido a maior parte do público-alvo utilizar a rede social,             2

fazendo com que a popularidade aumentasse. A participação é livre para discentes,            
docentes, universitários de outras instituições e comunidade. A contribuição pode ser           
feita nas edições, com participações nos vídeos, ideias e sugestões para roteiro ou             
mesmo contribuir  para a  sua criação. 

2.1. Transição 

Logo após os primeiros vídeos postados, como “Um pouco da nossa história”, que             
mostra a trajetória e evolução do campus; e “Flisol”, com a história e cobertura do               
evento realizado na escola EEEP Maria Cavalcante Costa, foi perceptível que os vídeos             
institucionais não ultrapassavam 500 visualizações no YouTube. Então, em busca de um            
teste piloto, foi publicado “As disciplinas mais temidas”, que aumentou em sete vezes o              
alcance das publicações, totalizando 3.800 visualizações. Com os dados fornecidos pelo           
Youtube, ficou decidido que o canal seria mesclado entre vídeos cômicos sobre o             
campus e institucionais, mostrando  os  acontecimentos importantes através  do canal. 

Com o novo conteúdo e a grande aceitação do público, destacado pelos            
comentários positivos do público sobre os vídeos com os membros, acabamos por            
adotar o estilo cômico na maioria das criações, até que o canal prosseguiu totalmente              
com  essa nova proposta,  mudando  assim o rumo inicial  do projeto.  

3. Funcionamento do YOUFC 

Os primeiros vídeos do Youfc apresentavam um caráter amador. Com o tempo,            
sentiu-se a necessidade de estruturar para produzir um conteúdo de maior qualidade.            
Então, em 2015, foi disponibilizada uma sala e um computador para processos de             
edição de vídeo do projeto. Porém, mesmo com o avanço conseguido, ainda não foi              
suficiente para melhorar a qualidade dos vídeos e os processos de edição. Para isso,              
seriam necessários equipamentos melhores e capacitação em softwares de edição de           
áudio e vídeo. Assim, foram feitas pesquisas e estudos para que os equipamentos e              
ferramentas fossem  o único empecilho.  

1 Youtube. Youfc. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCITrPfKr2UXz6o_DpjNjUtQ>. 
2  Facebook. Youfc. Disponível em: <https://www.facebook.com/Youfc-405773566250306/>. 

 



 

Cada participante do projeto possui uma função. Edições de vídeos,          
monitoramento e publicações na página do Facebook, gerenciamento dos roteiros e           
atividades, gerenciamento do processo para a campanha de Crowdfunding, elaboração e           
estruturação de roteiro e planejamento de cenário e figurino são algumas delas. Porém,             
os membros são flexíveis e ajudam-se, melhorando assim a cooperatividade entre a            
equipe. O processo de elaboração dos vídeos, incluindo roteiro, gravação e edição, dura             
em torno de duas a três semanas e é nas reuniões semanais que são decididos os                
próximos passos. Apesar do apoio e das doações recebidas, ainda há dificuldade com o              
material necessário, pois na maioria das vezes são utilizados equipamentos emprestados           
que nem  sempre tem disponibilidade.  

4. Conseguindo contribuições 

Para o funcionamento do projeto sem empecilhos, é necessário o material, que inclui             
uma câmera profissional, um gravador digital, um microfone direcional e iluminação de            
led, um estabilizador para a câmera e um HD externo. Para arrecadar fundos,             
pesquisamos diversas saídas para o problema. Dentre elas, alguns tipos de contribuições            
colaborativas e procuramos as características que mais se identificariam com o nosso            
projeto. 

4.1. Tipos de contribuições 

4.1.1. Crowdfunding 

O Crowdfunding é uma ferramenta de financiamento coletivo, que ajuda pessoas na            3

arrecadação de fundos para projetos através de uma campanha que consegue           
investidores. É baseado no modelo chamado Crowdsourcing em que as pessoas se            
ajudam colaborativamente. A diferença é que o Crowdfunding funciona como se fosse            
um investimento em uma empresa, mas ao invés de receber dinheiro como retorno, você              
recebe uma recompensa não-financeira, que pode variar desde uma publicação na nossa            
página do Facebook até  a aparição  em  um de  nossos vídeos. 

4.1.1.1. Benfeitoria 

O Benfeitoria funciona através da campanha “Tudo ou nada”, onde se a primeira meta              4

é atingida, o valor arrecadado é garantido. Caso a primeira meta não seja atingida, a               
doação retorna aos distribuidores. O sistema funciona com 5 metas estabelecidas, onde            
definimos em  ordem de prioridade o que  será  feito com  a arrecadação  da campanha. 

 

3  Crowdfundingbr. Crowdfunding Brasil. Disponível em: <http://crowdfundingbr.tumblr.com/> Acesso 
em: 11 de outubro de 2017. 
4  Benfeitoria. Conectando pessoas interessadas a projetos interessantes. Disponível em: 
<https://benfeitoria.com/> Acesso em: 25 de setembro de 2017. 
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4.1.1.2. Catarse 

O Catarse atende a variados projetos com campanhas Flexíveis e Tudo ou Nada. A              5

meta pode ou não ser atingida e o dinheiro é ganho do mesmo modo. Seu diferencial é                 
que ao criar uma campanha, esta pode ser conectada ao Facebook e assim ter uma maior                
divulgação. Porém, nada é postado sem sua permissão e outras pessoas do seu Facebook              
podem ser encontradas. Com o Catarse, a interação com o investidor é maior. Para              
iniciar uma campanha, o idealizador precisa enviar o projeto, definir o valor a ser              
arrecadado e o prazo de tempo estimado. Há recompensas definidas para os doadores e              
sendo R$  10,00 o valor mínimo de doação. 

4.1.1.3. Vakinha 

O Vakinha é um site tradicional de financiamento coletivo que usa o sistema Flexível,              6

onde todo o valor arrecadado é recebido, independente da meta. O usuário pode criar              
com facilidade a campanha e de imediato começar a divulgação da vaquinha, pois o site               
deixa claro que não promove campanhas. Você tem a opção de encontrar seus amigos e               
divulgar a campanha através  das suas  redes sociais.  

4.1.2. Google Adsense 

O Google Adsense é uma ferramenta que gera lucro através da publicidade em sites e               7

funciona como uma parceria com a Google através do AdWords . Com a             8 9

popularização da internet e a existência desses AdWords, muitas pessoas veem na            
internet uma oportunidade de trabalho. Através do Adsense, é dado o espaço para a              
Google divulgar as publicidades do AdWords e em troca você recebe dinheiro por cada              
clique da propaganda em seu site. Mas o Adsense não é tão simples de ser usado em                 10

seu site. Para isso, é necessário obedecer a diretrizes estabelecidas pela Google que             
evitam fraudes no sistemas, conteúdos inválidos, produtos falsificados, violação de          
direitos autorais, entre  outras. 

5. Proposta de melhoria 

5  Catarse. Crowdfunding e financiamento coletivo no Brasil é no Catarse. Disponível em: 
<https://www.catarse.me/> Acesso em: 11 de outubro de 2017. 
6  Vakinha. O que é e como funciona o Vakinha.com.br? Disponível em: 
<https://vakinha.zendesk.com/hc/pt-br/articles/205110385-O-que-%C3%A9-e-como-funciona-o-Vakinha
-com-br-> Acesso em: 11 de outubro de 2017. 
7  Google AdSense. Ganhe dinheiro online com a monetização de websites. Disponível em: 
<https://goo.gl/Y1RTKc> Acesso em: 06 de setembro de 2017. 
8 Empresa multinacional de serviços online e software. 
9  Google AdWords. Anuncie no Google hoje mesmo. Disponível em: <https://goo.gl/NyXmUe> Acesso 
em: 06 de setembro de 2017. 
10  Google AdSense. Políticas do programa Google Adsense. Disponível em: <https://goo.gl/PkZdsN> 
Acesso em: 06 de setembro de 2017. 
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Dentre as propostas pesquisadas, foi procurada a mais acessível e benéfica para o             
Youfc. Após análise dos sites, foi detectado que a Vakinha desconta 6,4% do valor              
doado por cartão e R$ 0,50 para as doações feitas em boleto e transferência. O Catarse                
cobra a taxa administrativa de 13%. Foi concluído que o mais vantajoso seria o site               
Benfeitoria para alcançar a meta sem perder parte da comissão, por ser um dos poucos a                
não cobrar comissão e ter uma menor taxa de administração em comparação aos demais.              
Porém, se a primeira meta estabelecida não for atingida, pelo sistema ser Tudo ou Nada,               
acabamos por perder todo  o valor arrecadado. 

Ao iniciar a proposta de campanha no site do Benfeitoria foi preciso estabelecer             
metas. Por ser um site de Tudo ou Nada, a prioridade foi conseguir a primeira meta.                
Nesta, foi colocado a maior necessidade, a câmera, pois durante o percurso do Youfc              
sempre foi dependente da disponibilidade dos alunos ou servidores, ou mesmo dos            
celulares dos próprios integrantes do projeto. As metas estabelecidas foram a compra de             
uma câmera profissional, um gravador digital, um microfone direcional boom e           
iluminação led, um estabilizador para câmera e um HD externo para guardar os             
conteúdos gravados.  

Com intuito de comover e dinamizar a solicitação dos doadores, foi produzido            
um vídeo pela equipe Youfc para mostrar a realidade da produção das gravações de              
vídeo, contando um pouco da história do projeto e encorajando os benfeitores a doarem              
para a campanha. Como forma de agradecimento aos doadores, foram pensadas           
recompensas simbólicas equivalentes a determinada quantia investida. Outra melhoria é          
o conhecimento a respeito das técnicas relacionadas a cinema (filmagem, roteiro,           
figurino, entre outros). Para isso, os participantes estudam técnicas que podem ser            
utilizadas e  leituras para  enriquecer o conhecimento  a respeito  do assunto. 

6. Conclusão 

Utilizando a internet como uma grande ferramenta de comunicação, não se pode ser             
descartada a possibilidade de conseguir mais investidores. Segundo Cláudio Torres          
(2009), na internet se concentra o maior número de pessoas, sendo 88% da população              
mundial. Assim, a proposta é que a campanha de Crowdfunding tenha divulgação            
principal através do marketing digital com as mídias sociais. O objetivo era lançar a              
campanha no final de 2017.1. Porém, com o recesso de Julho, foi adiada e está com                
publicação planejada para o fim de 2017.2, esperando assim que não haja nenhuma             
controversa. 

7. Referências 

TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber             
sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São             
Paulo: Novatec,  p. 15-83, 2009. 
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Abstract. This article describes the projects developed during and the                   
Discipline of Design I, describing how they were applied and the purpose of                         
each one of them. We emphasize the importance of drawing education,                     
including self-knowledge 

 

Resumo. Este artigo descreve os projetos desenvolvidos durante a disciplina                   
de Desenho I, descrevendo o modo como foram aplicadas e a finalidade de                         
cada um delas. Destacamos a importância do ensino de desenho inclusive                     
para um autoconhecimento 

 



 

 

1. Monitoria de Desenho I 

Em 2017.1 iniciamos a monitoria de Desenho I, com a terceira turma de Design Digital.                             
Ao decorrer das aulas, foram desenvolvidas atividades relacionadas com a disciplina,                     
tais como desenho de observação, ponto de fuga, entre outros. De acordo com as                           
atividades, os alunos mostravam-se motivados, pois eram desenvolvidos várias                 
modalidades de desenho. A cada aula, era pedido determinada quantidade de desenhos,                       
e  eram entregues em datas estipuladas.  

No decorrer do semestre, uma pequena quantidade de alunos buscaram o auxílio                         
dos monitores de Desenho I. Devido a pouca procura, observamos que a maioria dos                           
alunos sentiam pouca dificuldade, pois já tinham conhecimento básico em desenho.                     
Quando os alunos procuravam a monitoria, era com o intuito de tirar dúvidas sobre os                             
materiais utilizados em sala de aula e onde os encontrar. Os monitores disponibilizavam                         
materiais para os alunos, sempre que precisassem. A monitoria prosseguiu até o final                         
do semestre 2017.1, quando a disciplina de Desenho I estava sendo aplicada. 

Além de nosso apoio durante as aulas de Desenho I, criamos um momento                         
aberto para qualquer estudante para o estudo do desenho de observação. Nosso                       
propósito era uma oportunidade para qualquer aluno ter um contato com o desenho de                           
observação. 

2. Oficina de Desenho 

A oficina foi desenvolvida pela professora Diana Medina na metade do semestre                       
2017.1, com o intuito de ajudar os alunos de Desenho I a aperfeiçoar a prática em                               
desenho. Os encontros ocorriam após as aulas, e eram aberto ao público. Foi definido                           
que durante toda a oficina, seria utilizado desenho de observação e os encontros                         
ocorreriam duas vezes na semana. Todo encontro, era estabelecido um objeto diferente                       
para a prática dos desenhos e no final da oficina, era passado uma lista de freqüência                               
onde era anotado nome, matrícula e curso da pessoa para assim ser depositado horas                           
complementares. 

As oficinas tinham a peculiaridade de terem poucos participantes, o que era                       
benéfico para o aprendizado. Participavam entre 6 ou 7 pessoas por aula. Percebemos                         
que outros alunos de outros cursos do campus, e um aluno de outra instituição                           
demonstraram interesse em participar da oficina. Quando todos os desenhos eram                     
finalizados, eles eram postos juntos para uma análise conjunta, e onde foi que notamos                           
que os participantes tinham características diferentes, apesar do objeto de desenho ser o                         
mesmo para todos. A oficina foi finalizada duas semanas antes do semestre 2017.1                         
concluir. 

Segundo Betty Edwards (1979, p.28) “O processo de desenhar é curioso. É tão                         
interligado com o ato de ver, que mal dele pode se separar. A capacidade para o desenho                                 
depende da capacidade para ver da maneira que um artista vê, e esta forma de ver pode                                 
enriquecer sua vida de um modo maravilhoso”. 



 

 

O desenho de observação é uma estratégia muito utilizada no aprendizado do                       
desenho. A técnica consiste em observar com bastante atenção e depois se lançar no ato                             
do desenho.  

Quando éramos crianças desenhávamos com muita liberdade e livres de críticas.                     
Com o avanço da idade nos retraímos muito no desenho, no casa de não sermos                             
fomentados em nosso cotidiano para o desenho, e este ato se torna cada vez mais raro e                                 
difícil.  

Nossa oficina se organizava no intuito de resgatar este desenho em cada                       
participante. Outra característica importante do desenho de observação é a possibilidade                     
de termos dados visíveis da evolução de nosso traço. Ao observarmos os primeiros                         
exercícios podemos perceber uma diferença clara no nosso desempenho. 

 

 

Figura 01 – Atividade realizada na oficina de Desenho. Foto: Diana Medina 

3. Conclusão 

Estes projetos desenvolvidos durante o ano de 2017, foram de extrema importância para                         
os participantes e na minha passagem como bolsista. Vemos que projetos como esses,                         
além de propor informações, desenvolve a percepção de como enxergamos as coisas. A                         
minha experiência como bolsista foi bastante gratificante, pois tive a oportunidade de                       
conhecer e propiciar coisas nesses projetos, e que de certa forma, ajudou bastante no                           
meu crescimento acadêmico.  
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Abstract. This article aims to present and evaluate  part of the results of the activities 
developed by the coordination of the Digital Design course and its team of scholars 
during the year 2017. 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar e avaliar parte dos resultados das 
atividades desenvolvidas pela coordenação do curso Design Digital e sua equipe de 
bolsistas durante o ano de 2017. 

 

1. Introdução 

É possível perceber, a partir do interesse e do envolvimento de cada vez mais pessoas                             
com as redes sociais, que há um aumento na necessidade das pessoas de se                           
comunicarem - falarem e se fazerem ouvir. Para Corrêa (2005), a comunicação digital                         
acontece através da aplicação das TICs e as ferramentas proporcionadas por elas a fim                           
de auxiliar na comunicação das organizações e segundo Recuero (2008), as mídias                       
sociais proporcionam maior interação e variedade de troca de informação entre o                       
emissor e receptor da informação, instigando a necessidade de redes sociais e capital                         
social mediado.  

Nesse contexto, pôde-se observar que existiam falhas na comunicação virtual da                     
coordenação do curso de Design Digital, como por exemplo, a não utilização das                         
ferramentas digitais que estavam à disposição. Para reverter essa situação, a                     
coordenação do curso de Design Digital entrou em ação para estudar quais ferramentas                         
aplicar nas reuniões semanais. 

O Facebook é hoje um dos sites mais acessados e a rede social com mais usuários no                                 
mundo. Após uma pesquisa de campo semi-estruturada feita com seis alunos do curso                         
de Design Digital, constatou-se que o Facebook é a rede social na qual os alunos do                               
curso passam o seu tempo de navegação, e com isso pudemos identificar qual                         
plataforma digital seria usado para chegar até os discentes. 
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2. Metodologia 

Quando os bolsistas passaram a integrar a equipe da coordenação, foi possível                       
identificar quais métodos seriam aplicados para levar informações aos discentes. 

2.1 Abordagem com os espectadores da página no Facebook 

Para que a mensagem a ser passada chegue ao público da página, tanto interno – alunos                               
do curso e/ou do Campus – como externo, de forma que seja atrativa e ao mesmo tempo                                 
objetiva, a coordenação optou por fazer analogias a memes na criação de banners e                           
trocadilhos nas frases e texto em geral. Dawkins (1976) define meme como um artifício                           
de transmissão de cultura e de propagação da informação, baseando-se na imitação que                         
se reflete na construção de padrões de comportamento da sociedade.  

Segundo Cerioni(2017), redatora do portal EXAME, grandes organizações como                 
Netflix, OLX e KitKat usaram memes conhecidos pelo o público a seu favor no                           
desenvolvimento de peças publicitárias a fim de atingir seus objetivos e realmente                       
conseguiram o sucesso almejado. Buscamos ao longo do percurso a interação com os                         
espectadores, que podem responder através de reações, compartilhamentos e                 
comentários da própria rede social. 

Uma das aplicações está expressa na Figura 1, onde foram usadas foram postagens com                           
citações célebres de professores, este tipo de postagem foi a que mais gerou interação                           
com o público comparada as postagens antes da nossa intervenção. Isso nos influencia a                           
continuar produzindo conteúdos voltado a essa temática. 

 

Figura 1. Postagem modelo e a Captura de tela das postagens  com memes dos 
professores juntamente com suas frases mais famosas nas aulas na página do Facebook 

 

Portanto, podemos observar os seguintes dados: para a divulgação da Avaliação                     
Institucional - momento de reflexão onde, dentre os participantes, os discentes podem                       
responder perguntas envolvendo o ambiente acadêmico e mandar suas opiniões a cada                       



semeste - onde desenvolvemos uma campanha (Figura 2) para conscientizar,                   
principalmente, os discentes sobre o protagonismo estudantil e com isso superamos a                       
média geral de participação do Campus da UFC em Quixadá 69,9%, o Campus com                           
maior participação da UFC. Além disso, alcançamos o melhor resultado desde o início                         
das atividades do curso de Design Digital e obtivemos o maior crescimento no número                           
de participação dentre as edições anteriores, desde 2015.2 até 2017.1, com 12%. 

 

Figura 2. Postagem modelo e Captura de tela de uma das publicações da 
campanha da Avaliação Institucional do curso de Design Digital 

 

 

2.2 Alimentação do site institucional do curso de Design Digital 

O site do curso Design Digital encontrava-se desatualizado desde 2015.1. Para                     
revitalizar e trazer os alunos interessados nas atividades acadêmicas, buscamos atualizar                     
o site com notícias sobre workshops, palestras e eventos em geral. Atualizações sobre                         
documentos importantes como, o Plano Pedagógico do Curso, o Regulamento de                     
estágio curricular obrigatório, as atas de reuniões do colegiado de Design Digital e as                           
perguntas frequentes sobre o curso estão sendo revisados e organizados para                     
adicionarmos ao site e levar transparência e seriedade do nosso trabalho. 

3. Conclusão 

Os resultados começaram a aparecer com as interações que foram geradas pelos                       
usuários da página. A médio prazo serão coletados feedbacks dos discentes do curso de                           
Design Digital sobre a produção de conteúdo para redes sociais e para o site por meio de                                 
pesquisa semi-estruturada e com os comentários da própria página. Essa informação                     
será usada para a moderação sobre o que é relevante para ser publicado na página. A                               
Interligação das plataformas digitais - site institucional e redes sociais - será nossa meta                           
para que ambas trabalhem em conjunto na unificação de informações para a                       
comunidade acadêmica. 



Pesquisas sobre os assuntos mais comentados da atualidade serão ainda priorizados para                       
que possamos continuar com a produção de conteúdo descontraído e dinâmico, e assim                         
gerar interesse dos alunos ao acesso às informações sobre o curso.. 

As postagens fluíram de maneira positiva para que a coordenação pudesse avaliar o                         
trabalho que estava sendo feito através de análises que eram feitas nos nossos encontros                           
semanais, os dados de interações dos usuários na página do Facebook nos mostraram a                           
boa repercussão das publicações. Podemos observar que o uso da página no Facebook                         
impulsionou atividades que em geral tinham pouca resposta dos alunos, como por                       
exemplo, o sucesso de participação dos discente na Avaliação Institucional do curso de                         
Design Digital da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá. O interesse dos                         
discentes deu-se através das postagens com objetivos especificados e abordagem mais                     
coloquial, constatamos isso através de entrevistas presenciais com  estudantes do curso. 
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Abstract. The Research Group on Digital Technologies and
Spatial - Locomô has started the activities in early 2017 with
the objective of studying the city, social relations and
technological innovations related to urbanity, concentrating on
the meeting of three main areas: computing, communication
and design. Looking to study phenomena such as locative
media, internet of things, smart cities, social networks based
on location, predictive systems, vehicle sharing and
development of autonomous vehicles, focusing on socio-
historical problematization and the improvement of cities,
opening transversal themes of research, such as subjectivity
and spatiality, gentrification and real estate speculation, and
new forms of privatization of the public space. We got the
resulted in the development of an application for mobile
georeferencing devices and cartography workshops were held
in two high schools in the city of Quixadá and interviews with
researchers.
Resumo. O Grupo de Pesquisa em Tecnologias Digitais e
Espacialidade - Locomô, iniciou suas atividades no início do
ano de 2017, com o objetivo de estudar a cidade, as relações
sociais e as inovações tecnológicas ligadas à urbanidade,
concentrando-se no encontro de três áreas principais:
computação, comunicação e design. Procurando estudar
fênomenos como mídias locativas, internet das coisas, smart
cities, redes sociais baseadas em localização, sistemas
preditivos, compartilhamento de veículos e desenvolvimento
de veículos autônomos, tendo como foco a problematização
sócio-histórica e a melhoria das cidades, abrindo-se a temas
transversais de investigação, tais como subjetividade e
espacialidade, gentrificação e especulação imobiliária e novos
formatos de privatização do espaço público. Tivemos como
resultado o desenvolvimento de um aplicativo para
dispositivos móveis de georreferenciamento, duas oficinas de
cartografia foram realizadas nas escolas de ensino médio na
cidade de Quixadá e entrevistas com pesquisadores.



1. Atividades do grupo de Tecnologias Digitais e
Espacialidade - Locomô
Iniciamos nossas pesquisas com a leitura do livro Code Space(2011)
do Rob Kitchen e Martin Dodge, onde os autores examinam o
software a partir de uma perspectiva espacial, analisando a relação
diádica de software e espaço. Eles argumentam que a produção do
espaço, é cada vez mais dependente do código, e o código é escrito
para produzir o espaço. O livro nos serviu como ponto de partida para
as reflexões semanais do grupo.
Utilizamos a cartografia como ferramenta para observar as relações
entre as pessoas e os lugares. Começamos a desenvolver um
aplicativo de georreferenciamento com o objetivo de utilizar essa
ferramenta em oficinas de cartografia nas escolas de ensino médio da
cidade de Quixadá que iriamos realizar ainda no segundo semestre do
ano. Como alternativa ao desenvolvimento do aplicativo, caso este
ainda não estivesse operacional, pesquisamos ferramentas que
permitissem realizar marcações georreferenciadas em mapas
colaborativos, a ferramenta tinha que permitir que os usuários
pudessem fazer marcações em uma mesma camada do mapa de
forma simultanea e que os dados do mapa pudessem ser exportados
para serem utilizados em outras plataformas. O My Maps foi a
ferramenta que melhor atendeu aos requisitos.
O My maps é uma ferramenta da Google que permite que qualquer
pessoa com uma conta da mesma possa criar e compartilhar mapas
personalizados, possui funcionalidades que possibilita exportar as
marcações, incorporar o mapa à websites e blogs, bem como
trabalhar com outras pessoas na criação de mapas.
O aplicativo que estavamos desenvolvendo apesar de finalizado não
foi utilizado nas oficinas porque ainda não tinhamos realizado a etapa
de testes. Nesse trabalho não irei me aprofundar no desenvolvimento
do nosso aplicativo de georreferenciamento.

2. Oficinas
Foi realizada uma coleta de dados sobre as escolas de ensino médio
da cidade, na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da
Educação - Crede 12, para saber a quantidade de escolas de ensino
médio, a quantidade de alunos matriculados na 3ª série do ensino
médio e se as escolas possuíam laboratório de informática disponível
para os alunos. Segue um relatório enviado pela Crede 12 com alguns
dados das Escolas de Ensino Médio.



Figure 1. Dados das escolas de ensino médio

Das seis escolas de ensino médio do município, escolhemos duas, a
Escola de Ensino Médio Coronel Virgílio Távora e a Escola Estadual de
Educação Profissional Maria Cavalcante Costa.
Participei apenas da oficina realizada na E.E.M. Coronel Virgílio Távora,
que contou com a participação de apenas seis alunos. Nosso objetivo
era apresentar o My Maps e realizar um exercício prático utilizando a
ferramenta para depois analisar os dados criados pelos alunos.
Iniciamos a oficina apresentando alguns conceitos de cartografia e
mapas criados por outros usuários do My Maps. Depois dividimos a
turma em dois grupos, o grupo que acompanhei era composto por 3
meninos usando individualmente um computador. No início do
exercício eu conversei com os meninos sobre o que eles gostariam de
marcar no mapa e qual seria o nome da camada que eles estavam
criando, a camada foi chamada por eles de “Fofoqueiros de Quixadá”.
No início eles demonstraram interesse em realizar a atividade
proposta, percebi que antes de fazer as marcações eles contavam
toda uma história para o grupo mas quando eles iam para o mapa
realizar a marcação de fato, toda essa história era reduzida em
alguns poucos caracteres, por exemplo: “Muito Bruxo :) fica muito
loco”, “Eu era muito trouxa, mais humilhei ela e agr ela me quer.”.
Algumas descrições receberam títulos sexistas, como: “Meninas do
Buxão”, “minas facil”. Não demorou muito para que os meninos
ficassem dispersos, alternando entre as páginas do facebook e a do
mapa. Apenas um dos três meninos que acompanhei conseguiu
permanecer na atividade sem grandes distrações, no fim eles fizeram
onze marcações num total de dezenove marcações no mapa e os
alunos da E.E.E.P. Maria Cavalcante Costa fizeram trinta e seis
marcações.



Figure 2. Mapa criado pelos alunos da E.E.M. Coronel Virgílio Távora

Figure 3. Mapa criado pelos alunos da E.E.E.P. Maria Cavalcante Costa

3. Entrevistas com pesquisadores
Ao longo do segundo semestre realizamos entrevistas com
pesquisadores de areas de interesse do grupo, as entrevistas serão
editadas pela Comunicação do campus e publicadas em vídeos curtos
no Youtube.
Antes de cada entrevista, lemos alguns textos dos entrevistados e
elaboram perguntas que são utilizadas para conduzir as entrevistas.
Já entrevistamos dois pesquisadores, Diego Brotas pelo seu trabalho
denominado “Paratextos e protocolos de escuta” e o Pablo Vieira
Florentino pelo seu trabalho “Accessing the city through new forms of
sociability – examples of use of digital social networks in Brazil”.
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Abstract. This paper describes the process for the realization 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.  

 

 

1.  Introdução 

A Disciplina de Desenho I, inserida no currículo do curso de Design Digital na 

Universidade Federal do Ceará, exerce papel fundamental de introdução no 

desenvolvimento criativo e estético do estudante, estimulando a propagação da aptidão 

ao processo criativo do projetista, no momento de solidificar a ideia que antes abrigava 

na imaginação e passa a ser a representação de um trabalho ou projeto. Dentro da 

disciplina os discentes tem a possibilidade de desenvolver seu espírito criativo dentro 

das mais diversas possibilidades de técnicas presentes no desenho, como por exemplo; o 

grafite, luz e sombra, perspectiva, coloração e bem como seus materiais e técnicas de 

uso. Partindo desta disciplina elaboramos um trabalho coletivo onde foi desenvolvido 

uma arte urbana na cidade de Quixadá. 

Este mural foi elaborado na expectativa de realizarmos algo em grupo e fosse 

disponibilizado de forma gratuita à comunidade. Partimos do princípio da utilização de 

materiais pouco dispendiosos. 

 

2. O mural com expressão de um grupo. 



  

O desenho é uma forma de comunicação muito antiga, já utilizada há pelo menos 15.000 

anos antes de Cristo (PARRAGON, 2001). Pinturas rupestres eram feitas em paredes de 

cavernas como forma de rituais de adoração, conquista, marcação de território, avisos de 

perigo e etc. Uma das mais divulgadas técnicas das artes plásticas, o desenho, tem o 

poder da simplicidade e da transformação no ambiente. 

 Dentro deste contexto histórico milenar da comunicação através dos desenhos o 

Projeto Mural Coletivo buscou atingir através de imagens da web do xilógrafo J. Borges 

(obra: A Diversidade É Legal) e do artista urbano Pejac (obra: Human Nature) o 

objetivo de levantar a bandeira da diversidade e conscientizar quanto à preservação da 

natureza, que são dois assuntos que estão em alta na sociedade atual. As imagens 

reproduzidas foram escolhidas através de votação da turma e foram executadas pela 

mesma. A técnica escolhida para desenvolver o mural visou principalmente preservar as 

características dos artistas que consequentemente valorizam a cultura local. Optamos 

por utilizar um papel rústico e tinta preta o que resultou na aparência de uma grande 

xilogravura. Segundo Grabner (2016), “a xilogravura se destaca por ser o primeiro 

modo de multiplicação”, guardando assim historicamente uma importância na difusão 

de ideias. Nosso lambe-lambe foi idealizado para se assemelhar a uma xilogravura. 

 O lambe-lambe é uma técnica de arte urbana. Dentro desta categoria temos a 

pintura prévia num suporte de papel e depois sua colagem na rua. Este tipo de técnica é 

bem utilizado em muitos lugares do mundo. Os trabalhos sempre levam a uma reflexão 

por parte do público. 

O oportunismo dos grafiteiros que usavam qualquer superfície vazia 

disponível para realizar as pinturas com spray de exuberante expressividade – 

provocativos murais de maior urgência e imediatismo de impacto que os 

produtos comportados e democráticos dos projetos de arte comunitária.  

(ACHER, 2008, p. 172) 

Utilizamos desta categoria de arte urbana para melhor expressarmos as ideias 

expostas no coletivo de alunos. Arte de rua na rua. Tivemos como propósito ocupar as 

ruas da cidade e provocar o olhar do transeunte. A arte urbana com o lambe-lambe pode 

nos oferecer esta oportunidade de maneira mais econômica e muito eficaz. 

Nesta experiência pudemos também desenvolver nossa ideia de 

construção de uma arte urbana menos consumista e mais sustentável. Todo o material 

foi pensando para estabelecer uma relação mais acessível para todo o coletivo e 

aprender a como fazer arte urbana de forma mais econômica. Nos dias atuais, os sprays 

utilizados nos murais de grafite se tornaram um “objeto de desejo”. Porém são caros, 

tóxicos e em nada ecológicos. Neste projeto utilizamos um papel craft que é conhecido 

por não conter tantos produtos químicos, a cola caseira feita com povilho e a tinta 

acrílica preta para as pinturas. 

 

3. Da internet para a rua. 

Uma vez as imagens escolhidas e votadas, os alunos foram incumbidos das tarefas de 

fazer recortes no rolo de papel craft previamente disponibilizado pela docente da 

disciplina, fazer o esboço do desenho (colocando em prática o conteúdo aprendido sobre 

proporção), (Figura 01) pintura com tinta acrílica brilhante na cor preta, fabricação de 



  

cola caseira usada como adesivo para o lambe-lambe (adesivo produzido através da 

mistura de: polvilho doce ou farinha de trigo, cola branca, agua e vinagre), e colagem no 

muro. Todas as técnicas e materiais utilizados foram escolhidos levando em 

consideração seu custo, de forma a diminuir ao máximo os gastos financeiros do 

projeto. 

 

 

Figura 01 – Pintura dos esboços no papel craft, Foto: Kaique Jorge 

 

       O local escolhido para a adesão das imagens foi previamente estabelecida 

através de um convênio entre a coordenação da Universidade Estadual do Ceará campus 

Quixadá, que cedeu parte de seu muro lateral que estava em estado cru (somente com 

cimento) e a Universidade Federal do Ceará campus Quixadá, que diante do Projeto 

Mural Coletivo pretende selecionar locais anualmente para pôr em prática os 

ensinamentos tidos em sala de aula e promover a prática do trabalho em equipe. O local 

selecionado possui grande visibilidade, pois está situado em uma das avenidas mais 

movimentadas da cidade (Av. Francisco Almeida Pinheiro). 

 Foram realizadas reuniões para a discussão do andamento do projeto durante as 

aulas da mesma disciplina ao qual serviria como método avaliativo, e também nestas 

aulas as pinturas foram realizadas coletivamente usando-se de várias etapas. 

Primeiramente houve a separação em pequenas partes de cada imagem no computador. 

Tudo sob o planejamento que nossa área disponível seria de 3 metros de altura por 9 

metros de comprimento. Cada aluno reproduziria uma ou duas partes em tamanho 

maior. Para tal, utilizamos técnicas de ampliação em sala de aula. Cada folha era 

recortada seguindo um molde, desenhada, pintada e separada para compor o mural. 

Numeramos cada pedaço e organizamos de forma a entender como ficaria a imagem 

uma vez ampliada e para poder corrigir alguns atos falhos na ampliação. A cola foi 

produzida no momento da colagem (na cozinha do campus) e a colocação dos desenhos 

foi realizada pelo grupo de alunos na parte da manhã. 



  

 No dia 04 de julho de 2017 parte da turma da disciplina de Desenho I se 

direcionou ao local onde as obras seriam expostas já com todo o material devidamente 

preparado (Figura 02). O primeiro contato do meio social com trabalho já era animador, 

pois o corpo estudantil da Universidade Estadual do Ceará campus Quixadá já começara 

a juntar-se na frente do muro curiosos quanto ao que estava acontecendo. 

 O trabalho de adesão das pinturas ao muro com a técnica do lambe-lambe 

aconteceu de forma rápida, em apenas uma manhã as duas obras já estavam expostas.  

Para referenciar o trabalho e direcionar mais informações sobre este ato, colocamos um 

QR code ao lado de cada desenho, neste aplicativo de direcionamento encontramos um 

site especialmente construído para informar sobre o projeto, além de indicarmos as 

páginas dos artistas homenageados nesta ação.        

 

 

Figura 02 – Vista do mural finalizado, Foto: Kaique Jorge 

                             

4. Conclusão 

A arte é um importante instrumento de expressão e, de um modo muito subjetivo, tem o 

potencial de modificar o modo como enxergamos o mundo. Antes o muro era somente 

uma parede crua, e agora é um objeto de arte que chama atenção, intriga as pessoas e 

transforma seus sentimentos, despertando-as à pensar sobre as informações que as obras 

expostas lhes comunicam. 

 Mais uma vez, o projeto Mural Coletivo foi uma atividade bem sucedida que, 

além de entregar um trabalho final satisfatório, ainda ajudou a turma a desenvolver suas 

relações interpessoais (trabalho em grupo) e a prática do desenho a mão livre. 
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Abstract. The searching for sustainable energy is the driving force for many
sectors of our economy. The 21st century’s society yearns for sustainability,
technology and lower tariffs on energy consumption. The development, research
for microenergy properties and mechanisms of eletric energy are improved to
produce payloads to the exacerbated consumption of society and industry. In
this article, we dedicate research to the construction of piezoeletric devices,
examining their energy proficiency and using it in the transversality ofteaching
in public schools in the Ceará’s sertão central ( ou pode ser certao central do
ceara mesmo, pra n ficar tao estranho), seeking through technology, to remove
them from an inert condition, which often leads to evasion.

Resumo. A busca por energia sustentável é força motriz para muitos setores
de nossa economia. A sociedade do século XXI anseia por sustentabilidade,
tecnologia e tarifas menores no consumo energético. O Desenvolvimento, a
pesquisa por propriedades e mecanismos microgeradores de energia elétrica
são aperfeiçoados para produção de cargas úteis ao consumo exacerbado da
sociedade e indústria. Neste projeto, dedicamos a pesquisa para construção
de dispositivos piezoelétricos, examinando sua proficiência energética e o utili-
zando na transversalidade do ensino em escolas públicas do sertão central do
Ceará; buscando através da tecnologia, retirá-los de uma condição inerte, ao
qual muitas vezes acarreta em evasão.

1. Introdução à piezoeletricidade

Alguns materiais cristalinos possuem caracterı́sticas singulares de interações eletro-
mecânicas; a grosso modo, piezoeletricidade pode ser descrita como a geração de campos
elétricos a partir de deformações mecânicas submetidas à estes materiais. Descoberta em
1880 pelos irmãos Pierre e Jacques Curie, tensões elétricas foram coletadas dos campos
gerados; utilizando fundamentos da termodinâmica [Lippmann, G. 1881], o efeito inverso
foi induzido no ano seguinte por Gabriel Lippmann. Apesar disto, apenas em 1910 surgiu
a primeira publicação sobre a propriedade: A Text-Book On Crystal Physics, de W. A.
Wooster. A procura por materiais naturais piezoelétricos culminaram no desenvolvimento
de materiais sintéticos, com proficiência energética piezoelétrica maior que os encontra-
dos na natureza: PZT (Titanato Zirconato de chumbo).



É importante avaliarmos que no estado do Ceará o único distrito mineiro com
depósitos de Turmalina é o de Quixadá-Pedra Branca [Vidal 2005], que também é cons-
tituı́da de cristais de quartzo; materiais possı́veis de serem utilizados para desenvolvi-
mento de equipamentos e plataformas geradores de energia útil, podendo alavancar um
novo segmento empreendedor.

2. Desenvolvimento e aplicações
Apesar de promissora, pequisas sobre a piezoeletricidade ainda engatinham nas
instituições de ensino superior. A aprovação do projeto em encontros locais e internacio-
nais permitiu-nos disseminar a criação e desenvolvimento de plataformas geradoras para
estudantes do nı́vel superior de diversas áreas; fı́sica, quı́mica, engenharia elétrica, análise
e desenvolvimento de sistemas foram cursos que se fizeram presentes nas apresentações
e minicursos (Figure 2) sobre a criação da plataforma.

Figura 1. Soldagem das células piezoelétricas por estudantes que participaram
do minicurso Microgerador Piezoelétrico, no Encontro Internacional de Jovens
Inventores, ministrado pelos autores.

Energias sustentáveis já são responsáveis por parcelas consideráveis no abasteci-
mento energético, principalmente após estiagem da região nordeste. “A tecnologia tornou
possı́vel a existência de grandes populações. Grandes populações agora tornam a tecno-
logia indispensável” [Joseph Krutch”]

Figura 2. Medições para plataforma piezoelétrica.

3. Transversalidade na Educação Básica
Tecnologia e ferramentas pedagógicas inovadoras não se reduzem à utilização dos labo-
ratórios de informática ou ensino de computação; sem desconsiderar a complexa e diversa



dificuldade do ensino básico atualmente – 7,2% das escolas do ensino básico possuem
apenas um professor [INEP 2016] – tentamos enfrentar a falta intrı́nseca de interesse pela
escola, maior responsável pela evasão [Neri 2009], oferecendo umas das aplicações mais
humanas dadas à tecnologia, sua capacidade de ensino interdisciplinar nas escolas. Possi-
bilitamos que o aluno mais impactado pelas mazelas sociais sinta na escola uma perspec-
tiva de futuro. A importância da educação básica na vida do indivı́duo é tamanha, que se
faz necessário respeitar toda sua completude, ou seja, é necessário que o estudante possa
iniciar e terminar o processo de formação: “(...) a educação infantil é a base da educação
básica, o ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é seu acabamento, e é de
uma visão do todo como base que se pode ter uma visão consequente das partes” (CURY,
2002, p.171-172); suas partes são singulares e carentes de atenção, pois é certo que cada
etapa tende a atrelar-se às idades dos estudantes, que de forma natural possuem necessida-
des comportamentais distintas, desde a convivência com seus colegas e percepção sobre
a escola à formação e aprendizado das disciplinas.

4. Conclusão
A extensão é o pilar da educação superior que acelera a pesquisa e aperfeiçoa o ensino.
Neste projeto, desenvolvemos plataformas piezoelétricas e iniciamos a pesquisa de micro-
geradores de energia elétrica, colocando a Universidade Federal do Ceará dentro das sele-
tas instituições federais com pesquisas no aperfeiçoamento da propriedade piezoelétrica
para geração de energia limpa, com enfoque inclusive em aplicações computacionais
embarcadas. Após a pesquisa para o desenvolvimento das plataformas piezoelétricas,
ensinamos estudantes do ensino básico à desenvolverem miniaturas de dispositivos pie-
zoelétricos que alimentavam diodos emissores de luz. Para além do retorno técnico do
projeto, com obtenção de resultados louváveis no colhimento de energia elétrica, tivemos
ganhos sociais importantes; uma vez que ensinar sobre tecnologia dentro das salas de aula,
supera o âmbito de ensino computacional e atinge o interesse dos alunos com a escola e
aproximação do indivı́duo com o ensino superior, muitas vezes, uma longe realidade no
meio em que vive.
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José W. A. de Oliveira1, Carlos I. R. Bandeira1, Antônio J. R. de Castro1
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wesleyfurnas35@gmail.br, carlosigor@ufc.br, joel@quixada.ufc.br

Resumo. Este artigo descreve um relato das atividades de monitoria referente a
disciplina de Cálculo diferencial e integral I realizadas no campus de Quixadá
da Universidade Federal do Ceará, no ano de 2017. A monitoria visa melhorar
o processo de ensino aprendizagem nos cursos de graduação do campus UFC
Quixadá. Além disso, contribuir para o processo de formação de estudantes de
graduação, incentivar o interesse no ensino de polı́ticas profissionais e insti-
tucionais e avaliar academicamente a contribuição do pós-graduado em ações
institucionais. O presente relatório apresenta as principais atividades desen-
volvidas na monitoria, bem como seus respectivos resultados.
Palavras-chave: atividades, cálculo, aprendizagem.

Abstract. This article describes an reporting of tutoring activities related to the
discipline of Differential and Integral Calculus carried out at the Quixadá cam-
pus of the Federal University of Ceará in the year 2017. The tutoring aims to im-
prove the teaching learning process in undergraduate courses at the UFC cam-
pus Quixadá. In addition, to contribute the process of training undergraduate
students, encourage interest in teaching professional and institutional policies
and academically evaluate the contributing of the postgraduate in institutional
actions. This report presents the main activities developed in the tutoring, as
well as their respective results.
Keywords: activities, calculus, learning.

1. Introdução
O Programa de Iniciação à Docência (PID), vinculado à Coordenadoria de Acompa-
nhamento Discente (CAD), é um sistema de monitoria de disciplinas que visa estimu-
lar o interesse dos estudantes de graduação pela vida acadêmica e pela carreira docente
[UFC 2017].

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 [UFC 2017].

Baseado nos objetivos do programa (PID), buscou-se na monitoria de Cálculo I
a melhoria do ensino aprendizagem nos cursos de graduação da UFC campus Quixadá
e ainda contribuir para o processo de formação do estudante de graduação, incentivar o
interesse pela carreira docente e pelas polı́ticas institucionais e valorizar, academicamente,
a contribuição do graduando em ações institucionais.

A monitoria constitui-se de encontros semanais presenciais e atendimento virtual
pela plataforma facebook, onde é utilizado o grupo oficial da disciplina de cálculo I para
comunicação com os discentes e postagens de listas e informes relacionados a disciplina.



2. Atividades desempenhadas pelo bolsista
A seleção é de responsabilidade de cada Departamento de Curso de Graduação. O pro-
cesso seletivo é conduzido por uma comissão formada por três professores designados
pela chefia do Departamento e é composto por prova especı́fica relativa ao objeto de es-
tudo do projeto, análise do histórico escolar e entrevista [UFC 2017].

Serão classificados os estudantes aprovados com média igual ou superior a 7. Em
caso de empate, terá preferência aquele que apresentar melhor desempenho acadêmico,
correspondendo à maior média geral das notas ou dos conceitos obtidos no conjunto das
disciplinas cursadas. O processo seletivo será válido apenas para o ano letivo para o qual
for realizado [UFC 2017].

Em caso de desistência ou conclusão de curso do monitor antes do fim do prazo do
PID, o Departamento poderá realizar novo concurso ou convocar os candidatos classifi-
cados em concurso anterior, de acordo com a ordem de classificação. A monitoria poderá
ser cancelada em qualquer data, se o monitor não atender às exigências para as quais foi
selecionado [UFC 2017].

O exercı́cio da monitoria poderá ser incorporado ao histórico escolar do estudante,
na forma de Atividades Complementares, conforme Resolução especı́fica. Será expedido
certificado de monitoria, pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), ao monitor que cum-
prir os compromissos firmados ao ser admitido no PID, mediante solicitação do mesmo.
Terá direito ao certificado o estudante que tenha exercido a função por, no mı́nimo, seis
meses [UFC 2017].

O bolsista selecionado deve possuir as seguintes atribuições: cumprir 12 horas
semanais de atividades de monitoria, conforme horários preestabelecidos com o profes-
sor, sem que prejudique as demais atividades acadêmicas, elaborar, juntamente com o
professor-orientador, o plano de trabalho da monitoria, participar das tarefas didáticas, in-
clusive na programação de aulas e em trabalhos escolares, auxiliar o professor-orientador
na realização de trabalhos práticos e experimentais, na preparação de material didático
e em atividades de classe e/ou laboratório, contribuir, juntamente com o professor-
orientador, para a avaliação do andamento da disciplina ou da área, participar das ativi-
dades e eventos do PID promovidos pela Prograd, conhecer os termos e as exigências da
legislação vigente relativa à atividade de monitoria, descritas na Resolução No 01/CEPE,
de 04 de março de 2005, obter aprovação nas disciplinas matriculadas e não realizar tran-
camento ou abandono, sem motivos que justifiquem tais procedimentos, apresentar, ao
final do perı́odo de monitoria, para apreciação do Departamento, relatório descritivo das
atividades desempenhadas, acompanhado do parecer do professor-orientador, o qual, após
homologação, será encaminhado ao GTM [UFC 2017].

3. Metodologia
Para atingir os objetivos propostos, semanalmente são prestados atendimentos aos alunos,
que vêm sanar suas dúvidas ou exercitar mais os conteúdos estudados em sala com o pro-
fessor. As datas, horários e locais desses encontros semanais são previamente acordados
com os alunos da disciplina e o bolsista. Nesse mesmo perı́odo são realizados reuniões
com o orientador afim de conversar sobre o desenvolvimento do projeto e como está o
andamento da monitoria, discutindo no caso de dificuldades dos alunos e o que pode ser
melhorado para facilitar o aprendizado.



Durante intervalos de tempo a serem definidos pelo professor da disciplina, o bol-
sista cria listas de exercı́cios de acordo com os conteúdos especı́ficos solicitados, com
isso os alunos podem ter a possibilidade de fixar melhor o assunto e aplicar o que foi
estudado no decorrer da disciplina. Após resolverem as listas, o monitor as recolhe, faz
as devidas correções e as devolve aos alunos para que possam verificar como se saı́ram e,
caso necessário, tirar possı́veis dúvidas que persistirem.

Ainda nessa perspectiva, foi visto que os alunos participantes dos encontros da
monitoria de Cálculo I, sentiam a necessidade de horários mais flexı́veis e dinâmicos,
pois percebeu-se que muitos alunos não participavam ativamente da monitoria em razão
de choque de horários com disciplinas. Com isto aplicou-se uma nova metodologia de
atendimento online, utilizando a plataforma facebook.

Objetivando analisar o grau de satistação dos alunos com o atendimento na moni-
toria de cálculo I e o impacto da mesma na UFC campus Quixadá foi desenvolvido um
questionário com perguntas que abrangiam os propósitos da pesquisa. O questionário foi
aplicado durante o horário de atendimento na monitoria com os alunos participantes da
mesma.

4. Resultados

Em 2017.1 participaram ativamente da monitoria 11 alunos dos cursos de Sistemas de
Informação, Ciência da Computação e engenharia da Computação, a Figura 1 mostra
que aproximadamente 82% destes alunos foram aprovados na disciplina de Cálculo I,
revelando o grau de importância da monitoria para os discentes.

Figura 1. Resultados dos alunos que participaram da monitoria em 2017.1

Enquanto que, na Figura 2 é visto o nı́vel de satisfação dos alunos que participa-
ram em 2017.1 da monitoria, destes mais de 45% avaliaram a monitoria como excelente,
logo em seguida aproximadamente 18% avaliaram como ótimo e 18% como bom, respec-
tivamente. Através destes dados, é notória a qualidade do atendimento de monitoria.

A Figura 3 mostra os resultados referentes ao semestre 2017.2 onde temos 15
alunos participando ativamente da monitoria, podemos ver que mais de 66% avaliaram



Figura 2. Satisfação dos alunos em relação a monitoria em 2017.1

como excelente, e mais de 13% acharam ótimo, revelando que, em relação ao semestre
anterior, houve uma grande melhora na qualidade no atendimento.

Figura 3. Satisfação dos alunos em relação a monitoria em 2017.2



Na Figura 4 pode-se ver que foram atendidos 45% dos alunos no semestre 2017.1
online, já no semestre 2017.2 o número foi ainda maior chegando a 55%, ainda em relação
as monitorias online a Figura 5 que mais de 57% avaliaram a monitoria como excelente e
aproximadamente relataram que era ótimo.

Figura 4. Parcipação dos alunos nas monitorias online em 2017.1 e 2017.2

Figura 5. satisfação dos alunos em relação as monitorias online

5. Conclusões

Contudo, vimos que a monitoria tem obitido bons resultados e ao mesmo tempo atingido
o objetivo da monitoria, que é ajudar e complementar o que os alunos veem em sala de
aula, bem como buscarmos maior ı́ndice de aprovação na disciplina. Porém, ainda tem
algumas limitações, por exemplo o conflito de horários de monitoria e disciplinas acaba
impedindo que alguns alunos participem das monitorias presenciais.

Vimos ainda que, a monitoria tem tido boa participação dos discentes e que a
maioria dos alunos estão satisfeitos com a metodologia da monitoria.



Destaco também os aprendizados que obitive nesse perı́odo, resultado da vivência
e experiência de ensinar e ao mesmo tempo aprender com os acertos e erros que me
proporcionaram adotar novas metodologias e se reinventar em situações adversas, pra
repassar os conteúdos da melhor forma possı́vel, de modo a atingirmos os objetivos dessa
iniciativa.
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Abstract. Maxwell defined the modern theory of electromagnetism through the
junction of electricity and magnetism with mathematical equations, using the
differential and integral calculus in vector form. By facilitating the understan-
ding of various aspects of the theory, practically he was able to summarise all
experiments with cables, chains and magnets accurately. Maxwell’s equations
can be expressed in the notation used in vector calculus in differential or in-
tegral form, but can also be represented in the tensor form by two equations.
The application and use of these equations can be approached in the discipli-
nes of differential and integral calculus and differential or ordinary differential
equations. Consequently, the present work brings the main theorems of vector
calculus to describe each of these equations in integral and differential form
mathematically. Also, it will also be highlighted the importance of the basic
understanding of these equations for the theoretical foundation of concepts es-
sential for a Computer Engineer, as well as the use of such concepts in future
disciplines.

Resumo. Maxwell definiu a teoria moderna do eletromagnetismo através da
junção da eletricidade e magnetismo com equações matemáticas, usando o
cálculo diferencial e integral na forma vetorial. Facilitando a compreensão
de vários aspectos da teoria, de forma prática, conseguiu resumir com precisão
todos os experimentos realizados com cabos, correntes e ı́mãs. As equações
de Maxwell podem ser expressas com notação utilizadas no cálculo vetorial
na forma diferencial ou integral, como também pode ser expressa na forma
tensorial por duas equações. A aplicação e utilização destas equações po-
dem ser abordadas nas disciplinas de cálculo diferencial e integral e equações
diferenciais ordinárias ou parciais. Consequentemente, o presente trabalho
traz os principais teoremas de cálculo vetorial para descrever matematica-
mente cada uma dessas equações na forma integral e diferencial. Além disso,
também será destacado a importância do entendimento básico dessas equações
para a fundamentação teórica de conceitos essenciais para um Engenheiro de
Computação, assim como a utilização de tais conceitos em disciplinas futuras.

1. Introdução
O presente artigo destina-se na realização de maior engajamento entre as disciplinas do
curso de engenharia da computação da UFC-Campus Quixadá, através da utilização de
ferramentas matemáticas da disciplina de Eletromagnetismo. Nesse contexto, as quatro



equações de Maxwell na forma diferencial e integral, que formam a base para todo o
entendimento dos fenômenos eletromagnéticos, são imprescindı́veis para tal discussão.
Dessa forma, o estudo dessas equações possibilita um melhor entendimento dos teo-
remas vetoriais apresentados em Cálculo 3 e Equações Diferenciais. As equações de
Maxwell simplificam o entendimento de conceitos mais complexos de Cálculo veto-
rial [Halliday and Resnick 2011]. Além de apresentar novos teoremas de integrais com
interpretações fı́sicas, como integrais de fluxo sobre superfı́cies e integrais de linha. Nesta
perspectiva, este trabalho aborda as diversas formas de aplicações relacionadas com cada
uma das equações sobre diferentes teoremas vetoriais. Tais equações serão apresentadas
nas formas integral e diferencial. Os teoremas da Divergência de Gauss e Stokes serão uti-
lizados a fim de demonstrar as quatro equações sob suas duas formas. Além disso, o artigo
destina-se a uma aplicação prática em disciplinas do curso de Engenharia da Computação,
como análise de Circuitos Elétricos, Eletromagnetismo e Eletrônica Fundamental.

2. Equações de Maxwell
As equações de Maxwell são um conjunto de equações diferenciais parciais formadas
pelas junção das leis de Gauss, Faraday, Ampére e o divergente do campo magnético
[GUIDORIZZI 2009]. A junção entre tais leis e a Força de Lorentz compõem uma base
do eletromagnetismo clássico, no qual está embebido toda a óptica e todos os teoremas
matemáticos de Cálculo Vetorial [Griffiths 2007].

2.1. Lei de Gauss da Eletricidade‹
∂V

~E · ~n ds = Qint

ε0
(1)

A equação acima representa uma relação entre uma integral vetorial de superfı́cie
V orientada e uma razão entre o valor de uma carga elétrica e uma constante. A primeira
parte é uma integral de medição de fluxo elétrico ( ~E) em uma área infinitesimal ds. A
simplicidade contida nesta equação nos diz respeito a uma simples razão para o desco-
brimento do fluxo elétrico apresentado por um corpo carregado. Essa integral nos mostra
quanto de fluxo as linhas de um campo vetorial atravessam uma superfı́cie. Calcular esse
tipo de integral usando conceitos de cálculo vetorial pode ser muito complicado, pois a
superfı́cie pode não ser regular na maioria dos casos e o método de parametrização des-
sas superfı́cies dependerá de ferramentas computacionais [Nussenzveig 2010]. Gauss,
observando fenômenos elétricos, observou que independente da forma de um corpo
carregado, o fluxo elétrico dependeria apenas de uma fonte interna àquela superfı́cie
(Qint) e uma constante caracterı́stica do meio, chamada de permissividade elétrica (ε0)
[Halliday and Resnick 2011].

2.2. Lei de Gauss do Magnetismo‹
∂V

~B · ~n ds = 0 (2)

A Lei de Gauss do magnetismo representa a segunda equação de Maxwell na sua
forma integral. Essa equação mede o fluxo de um campo vetorial de origem magnética
( ~B), em uma determinada superfı́cie. A interpretação fenomenológica desta equação é in-
dicada pela transmissão de energia elétrica, trabalho realizado por um campo magnético



e transformação de energia. Nos centros geradores (por exemplo, hidroelétricas), a ener-
gia mecânica é convertida em energia elétrica, através do movimento de grandes bobi-
nas imersas em campos magnéticos, e dessa forma, é gerado corrente elétrica alternada.
É muito mais convencional transmitir energia elétrica na forma de corrente alternada a
longas distâncias do que corrente contı́nua. Além de toda estruturação fı́sica para trans-
missão, correntes contı́nuas gerariam muitas perdas de energia, o que causaria inviabi-
lidade e alto custo de implementação [ZILL and CULLEN 2011]. O motivo da integral
acima ser igual a zero é melhor interpretada quando passamos a mesma para sua forma
diferencial, o que nos demonstra por exemplo a não existência de monopólos magnéticos
na natureza.

2.3. Lei de Faraday da Indução ˛
∂S

~E · d~r = −∂φB
∂t

(3)

Essa é uma equação que explica o motivo da geração de corrente elétrica. Esta
lei foi observada experimentalmente por Lenz e Faraday no inı́cio do século XIX. Foi ob-
servado que provocando uma variação de campo magnético em uma espira metálica, era
gerado uma força eletromotriz (fem). Tal força na realidade é uma diferença de potencial
elétrico. Sabe-se que para haver corrente elétrica é necessário que exista uma diferença
de potencial elétrico entre dois pontos, e dessa forma, ocorre a transmissão de corrente
elétrica de natureza contı́nua ou alternada por qualquer condutor elétrico [Griffiths 2007].
Nesse contexto, derivadas são interpretadas como taxas de variação ou coeficiente angu-
lar, tal como a corrente elétrica é a taxa de variação de carga elétrica em determinado
instante. Além disso, derivadas têm por definição caracterı́sticas de variação entre gran-
dezas. Ao observar a equação 3 é mostrado uma função vetorial φB que representa um
fluxo de campo magnético. A derivada desse campo por unidade de tempo, provoca a
ocorrência de um campo elétrico dentro de uma espira metálica. A definição de tensão
elétrica e força eletromotriz (fem) possuem diferenças em suas naturezas pelo tipo de in-
tegral que as modelam [Machado 2006]. Por definição, quando um campo é conservativo,
dizemos que a integral de linha numa curva fechada contida neste campo é igual a zero.
Campos elétricos gerados por cargas puntiformes, por exemplo, são campos conservati-
vos, e por isso obedecem a esse tipo de propriedade. Porém, o campo elétrico gerado neste
caso não é de origem elétrica, e sim magnética. Forças magnéticas e campos magnéticos
não são conservativos. Por este motivo, campos elétricos gerados por natureza magnética
não são conservativos. A integral de linha numa curva fechada nos dará um resultado
diferente de zero, o que recai exatamente na Lei de Faraday. Vale a pena comentar que,
o sinal negativo da equação 3 nos indica que a variação de campo magnético se opõe
a força eletromotriz gerada dentro da espira [Halliday and Resnick 2011]. Dessa forma,
podemos ou não variar o sentido de corrente apenas mantendo um movimento relativo
entre um ı́mã e uma espira.

2.4. Lei de Ampére-Maxwell˛
∂S

~B · d~r = µ0i+ µ0ε0
∂φE
∂t

(4)

A equação 4 está na sua forma completa, o fator µ0ε0
∂φE
∂t

é chamado de correção
de Maxwell. A equação na forma



˛
∂S

~B · d~r = µ0i (5)

é a Lei de Ampére. Essa lei afirma que uma corrente elétrica pode induzir um
campo magnético. Campos magnéticos podem ser induzidos em fios, espiras, solenoides,
toróides, bobinas e outros meios de condução. Assim como na lei da indução, temos uma
integral de linha que fornece uma relação entre uma constante µ0 e a corrente elétrica
i. Por definição, dizemos que a circuitação de um campo vetorial é a integral de linha
desse campo ao longo de um caminho fechado [Machado 2006]. Para essa equação, a
circuitação de um campo magnético ao longo de um contorno fechado que engloba uma
corrente i é µ0i. A Lei de Ampére é bastante similar a Lei de Gauss da eletricidade, por
afirmar que o campo magnético gerado por um condutor é proporcional a corrente que
atravessa este condutor, independente de sua forma.

A correção de Maxwell indica que um campo magnético pode ser induzido por
uma corrente elétrica, como também por uma variação de campo elétrico. Esse tipo de
fenômeno é conhecido como corrente de deslocamento e acontece entre as placas de um
capacitor carregado. Foi graças a essa descoberta, que James Clark Maxwell uniu todas as
equações básicas do eletromagnetismo clássico [R. P Feynman and Sands 1977]. O fator
de correção de Maxwell fundamentou um dos pilares mais importantes da fı́sica clássica
se utilizando de ferramentas de cálculo vetorial. Maxwell foi o grande responsável por
equacionar modelos experimentais observados por grandes cientistas. Essas 4 equações
formam toda a base teórica para modelos mais complexos de telecomunicações. Um
dos frutos mais importantes nascidos a partir das equações de Maxwell foi a criação
da internet. O uso de radares submarinos, transmissão em tempo real de informações,
comunicação a laser e várias outras invenções contém base teórica contida nessas qua-
tro equações [ZILL and CULLEN 2011]. É de fundamental importância o conhecimento
dessas equações para qualquer ramo da engenharia, incluindo Computação, Elétrica e
Telecomunicações.

3. Teorema da Divergência de Gauss e o Teorema de Stokes

Consideramos um campo vetorial ~F e um vetor direcional ~n sobre uma superfı́cie T . O
Teorema da divergência de Gauss representa a relação entre integrais de fluxo e integrais
triplas:

¨
T

~F · ~n ds =
˚

T

~∇ · ~F dx dy dz (6)

Agora consideremos o mesmo campo vetorial ~F e um vetor direcional ~n sobre
uma superfı́cie T . O Teorema de Stokes mostra a relação entre integrais de linha e inte-
grais vetoriais de fluxo [GUIDORIZZI 2009]:

˛
T

~F · ~n dr =
¨
T

~∇× ~F · ~n ds (7)



4. Equações de Maxwell na Forma diferencial
Usando a equação 6 e a equação 7, podemos transformar todas as equações de Maxwell
para a sua forma diferencial:

~∇ · ~E =
ρ

ε0
(8)

~∇ · ~B = 0 (9)

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
(10)

~∇× ~B = µ0
~J + µ0ε0

∂ ~E

∂t
(11)

As equações de Maxwell na forma diferencial apresentam todas as operações
básicas de cálculo vetorial vistos na disciplina de Cálculo 3, como produto escalar e ve-
torial. Além disso, as equações acima são equações diferenciais parciais, e como qual-
quer outra equação diferencial, essas equações possuem solução, e dentre a mais conhe-
cida de todas, está a equação de Poisson [R. P Feynman and Sands 1986]. Temos uma
interpretação melhor dos fenômenos eletromagnéticos quando as equações estão sob essa
forma.

5. Conclusões
A partir de ferramentas apresentadas na disciplina de cálculo 3 e Equações Diferenci-
ais, podemos modelar muitos fenômenos de origem vetorial. As equações de Maxwell
são aplicadas a qualquer tipo de sistema onde a transmissão de informações são de vital
importância. Logo, o seu entendimento serve como base sólida para o amadurecimento
de conceitos mais complexos, vistos por exemplo nas disciplinas de Eletromagnetismo,
Análise de Circuitos e Eletrônica Fundamental.
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Abstract. In this paper, a brief comparison is made between the results of two
regular test methods based on the application of questions and was analyzed
its impact on the income of the Probability and Statistics classes of the Campus
Quixadá. The scores of the first exam are taken as a performance measure.

Resumo. Neste trabalho, faz-se uma comparação entre o resultado de dois
métodos de avaliação contı́nuas baseadas na aplicação de pequenos testes e
analisar o impacto dos mesmos no rendimento das turmas de Probabilidade e
Estatı́stica do Campus Quixadá. É tomado como medida de desempenho as
notas referentes a Primeira Avaliação Parcial.

1. Introdução
A disciplina de Probabilidade e Estatı́stica está entre as mais ofertadas no Campus da
UFC em Quixadá, sendo optativa para um e obrigatória para cinco dos seis cursos. Esta
disciplina é ofertada no perı́odo inicial de cada curso, segundo ou terceiro semestres, o
que implica em turmas muitas vezes numerosas e ainda pouco adaptadas ao ritmo univer-
sitário.

O conteúdo abordado na disciplina é de suma importância para o desenvolvimento
de pesquisa e análise de dados. Além disso, por mais que a disciplina de Probabilidade
e Estatı́stica não seja pré-requisito direto para outras disciplinas, os assuntos estão forte-
mente ligados à Tecnologia da Informação e muitas das suas principais áreas de pesquisa.

Neste trabalho, a fim de melhorar o aprendizado dessas turmas, foram aplicados
dois métodos de avaliação contı́nua durante o ano de 2017.

2. Descrição dos métodos de avaliação
No primeiro semestre de cada ano, são ofertadas 3 turmas de Probabilidade e Estatı́stica
para os cursos de Engenharia de Computação, Ciência da Computação e Sistemas de
Informação. No semestre seguinte, é a vez das turmas de Engenharia de Software e Redes
de Computadores. Há ainda o curso de Design Digital, que pode oferecer vagas ou turmas
na condição de disciplina optativa.

Foram selecionadas duas turmas: uma no primeiro e outra no segundo semestre
de 2017. Em cada uma delas foram utilizados métodos diferentes de avaliação contı́nua
baseadas em pequenos testes escritos, contendo apenas um exercı́cio cada.



A turma selecionada para o primeiro semestre de 2017 foi do curso de Engenharia
de Computação. Já no semestre seguinte, foi a vez da turma de Redes de Computadores
ser analisada. Nenhuma das turmas sabia que os resultados dos testes seriam armazenados
e estudados. Ambas as turmas tinham em comum o livro-texto [Farber and Larson ], o
professor responsável pela disciplina, e o aluno monitor.

Todos os dados apresentados serão delimitados pela semana inı́cio do semestre
letivo até a primeira Avaliação Parcial Escrita. Os resultados dos testes valiam uma
pontuação inteira máxima de 2 pontos para o exercı́cio completo e corretamente resol-
vido, 1 ponto para parcialmente correto, e 0 para incorreto.

2.1. Testes Tipo A - Semestre 2017.1

No primeiro semestre foram aplicados testes para a turma de Engenharia de Computação
duas vezes na semana em horário combinado e fixo para que todos os alunos pudessem
comparecer. Todavia a presença nos testes era opcional. Os testes eram aplicados nas
terças e quintas-feiras, com 30 minutos de duração alocados dentro do horário de almoço.
Cada um deles correspondia a uma questão escolhida pelo monitor e referente ao assunto
abordado na sala de aula durante a semana anterior. O objetivo principal era o auxı́lio
nos estudos e preparação para a Avaliação Parcial Escrita e portanto, os pontos nos testes
não eram contabilizados nas avaliações da disciplina. A aplicação do exercı́cio acontecia
em formato de prova, com resolução individual, sem consulta de material extra e sem o
auxı́lio do monitor. Os testes eram recolhidos ao final do tempo combinado e os alunos
dispensados.

As notas nos testes não eram divulgadas, todavia os exercı́cios eram posterior-
mente resolvidos em sala durante o horário de atendimento do aluno monitor.

2.2. Testes Tipo B - Semestre 2017.2

No segundo semestre, os exercı́cios selecionados pelo monitor eram aplicados pelo pro-
fessor ao final da segunda aula da semana e os estudantes do curso de Redes de Compu-
tadores tinham o prazo de uma semana para resolver o exercı́cio e entregá-lo ao professor
também em horário de aula. Os assuntos abordados nos testes acompanhavam os assuntos
apresentados em sala. As questões-problemas que necessitavam de dados para resolução
possuı́am 10 conjuntos de dados distintos. Cada conjunto era referente a um número in-
teiro entre 0 e 9. O aluno utilizava para a resolução do exercı́cio o conjunto de dados
que correspondia ao último dı́gito do seu número de matrı́cula. A pontuação nos testes
era contabilizada e valiam um total máximo de 1 ponto na Avaliação Parcial Escrita e os
pesos de cada teste eram iguais.

Com o prazo de uma semana, os alunos poderiam pesquisar sobre a resolução do
problema, ou até tirar dúvidas com o professor ou com o monitor durante o horário de
atendimento, e por mais que pudesse ser feito em equipe, cada aluno deveria entregar
uma resolução com o conjunto de dados referente ao seu número de matrı́cula.

Para conhecer seu desempenho nos testes, os estudantes deveriam procurar o mo-
nitor e perguntar pelos resultados, e estes eram apresentados ao estudante de forma indi-
vidual.



3. Os Dados
Como apresentado acima, os dados foram coletados a partir da primeira semana de cada
turma, e serão considerados somente os dados coletados até a data da primeira Avaliação
Parcial. São levados em consideração o número de participantes em cada teste, notas
individuais nos testes e as notas das turmas na Avaliação Parcial 1. A participação no teste
A foi considerada independente da nota adquirida, já nos testes B, foram contabilizados
os alunos que atingiram notas não-nulas no total de testes aplicados.

3.1. Resultados coletivos

A turma dos Testes Tipo A era formada por um total de 37 estudantes, mas não era com-
posta exclusivamente por alunos do curso de Engenharia de Computação. Na Tabela 1
estão apresentados os dados referentes a nove testes. Na primeira coluna estão as datas
de aplicação de cada teste seguidos pelo total de alunos que participaram e, em seguida o
total de pontos adquiridos por todos os participantes.

Tabela 1. Participação e pontuações para os nove primeiros teste do Tipo A.
Datas Participação Total de pontos
28/Março 18 16
30/Março 12 12
04/Abril 9 9
11/Abril 5 7
18/Abril 5 5
20/Abril 2 3
25/Abril 11 11
04/Maio 4 6
16/Maio 7 9
Média 8,11 8,66
Desvio-padrão 4,96 3,96

Para os Testes Tipo B, foram utilizados 5 testes. A turma é formada por 21 estu-
dantes, que em sua grande maioria são matriculados no curso de Redes de Computadores.
Os dados coletados estão dispostos abaixo na Tabela 2.

Tabela 2. Participação e pontuações para os cinco primeiros teste do Tipo B.
Datas Participação Total de pontos
04/Setembro 17 24
11/Setembro 16 27
18/Setembro 18 26
25/Setembro 18 29
03/Outubro 18 34
Média 17,4 28
Desvio-padrão 0,89 3,80

É possı́vel observar que, apesar de possuir o maior número de alunos, a média
de participação da turma na qual foram aplicados os testes Tipo A foi menor e com um



desvio padrão bem maior do que a turma do teste Tipo B. Se levarmos em consideração
o tamanho de cada turma, veremos essa diferença ainda mais acentuada. O valor mı́nimo
de participação nos testes A foi de 2 alunos um total de 37 alunos, e o valor máximo
de participação que a turma atingiu foi pouco mais da metade do número de alunos. A
inconstância de participação nos testes A fica ainda mais evidente quando olhamos para
a o desvio-padrão da turma. A média de participação é baixa, apenas 8,11 e, o desvio-
padrão vale aproximadamente metade do valor da média.

Por outro lado, nota-se que os testes Tipo B tiveram uma participação bem
mais significativa. A turma possui 21 estudantes matriculados, e teve uma média de
participação de 17,4 com desvio-padrão de 0,89. Isso nos mostra que a assiduidade da
turma nos testes foi alta com pequenas variações ao longo do perı́odo analisado. Com
base nisso, é sensato supor que a metodologia adotada nos testes tipo B favoreceram os
alunos quanto a participação nos testes. As aplicações das atividades pelo professor ao
final da aula e o prazo maior para a resolução do exercı́cio podem ter influenciado posi-
tivamente no envolvimento da turma com as atividades. Outra diferença importante que
pode ter ajudado no desempenho foi: as notas nos testes tipo B eram contabilizadas junto
às avaliações da disciplina, valendo até um ponto na Avaliação Parcial, motivando os
alunos a participar e garantir essa nota.

Olhando para as pontuações médias de cada um dos testes, vemos que também
houve uma diferença significativa nos resultados. Para o teste A, obtivemos uma média
de pontos igual a 8,66 enquanto no teste B a média foi de 28. Não é suficiente olharmos
somente para os valores de média, é preciso observar também as participações. O teste
Tipo A teve 8,11 de média de participação e 8,66 de média de pontos, isso significa que
todos os alunos que resolveram o exercı́cio proposto no semestre 2017.1 obtiveram uma
nota aproximada de 1 ponto, ou seja, metade da pontuação máxima. Para a turma de
2017.2, a média de pontos foi de 28 com participação média de 17,4. A razão entre esses
dois valores equivale a aproximadamente 1,6. Uma possı́vel interpretação simplificada
para essa razão seria a de que para cada dois alunos que participaram do teste tipo B, o
primeiro atingiu a pontuação máxima e o segundo acertou metade do exercı́cio e recebeu
1 ponto.

3.2. Resultados individuais

Além da análise dos dados coletivos, a análise dos dados individuais pode trazer impor-
tantes observações adicionais, visto que é possı́vel associar o desempenho nos teste com
o desempenho nas avaliações parciais. Na Figura 1 tem-se os gráficos de dispersão em
que cada ponto se refere a um estudante que tenha participado de algum teste. O gráfico
relaciona o somatório das notas individuais nos testes (abscissa) e as notas nas Avaliações
Parciais (ordenadas), estudante a estudante. Para melhor compreensão dos resultados re-
ferentes aos testes A, foram desconsiderados os estudantes que tiveram uma pontuação
total de testes igual a zero.

Um parâmetro seguro para análise dos dados dispostos acima é o coeficiente de
correlação. Este vale 0,35 para a relação entre as notas individuais nos testes A e as
notas individuais na Avaliação Parcial. Já para o conjunto de dados referente ao teste B, o
coeficiente de correlação vale 0,60. Estes valores expressam se existe e o quanto as duas
variáveis estão relacionadas.



2 4 6 8 10 12 14

4

6

8

Testes A

A
va

lia
çã
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Figura 1. Gráficos de dispersão para os dois semestres analisados, confron-
tando nota da primeira avaliação parcial com nota acumulada dos testes num
dado perı́odo.

É possı́vel observar que ambas as correlações são maiores do que zero, logo existe
uma relação positiva entre as notas de testes e as notas na Avaliação Parcial contudo, essa
relação se mostra bem mais significativa nos testes tipo B.

4. Conclusão
De maneira geral, a análise mostrou diferenças significativas entre os resultados gerais
das turmas nos testes Tipo A e nos testes Tipo B. Uma vez que a participação no teste tipo
B se tornou mais fácil, o tempo para resolução menos exigente e a agregação das notas de
teste para avaliação da disciplina, se comparada à do teste tipo A, o envolvimento da turma
foi maior, aproximando-se da totalidade, bem como a média geral dos pontos de testes da
turma. Os resultados individuais apresentaram algumas semelhanças. A correlação entre
notas de testes e notas da Avaliação Parcial foi o principal ponto de discussão quanto
a abordagem individual. Ambos os coeficientes foram positivos contudo, para a turma
que teve maior participação e nota geral de testes mais alta, a correlação com a nota da
Avaliação mostrou maior força.

Portanto, com base no estudo e dados apresentados, é possı́vel afirmar que os
testes Tipo B foram obtiveram melhores resultados individuais e coletivos.
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Abstract. Traditionally, from primary education to higher education the mathe-
matical disciplines are taught through lectures, in which teachers go to the clas-
sroom, discuss and write about the subjects. At that moment, which should be
of concentration and learning, occurs quite the opposite: scattered pupils, con-
versations at the very moment of explanation, lack of interest and consequently
non-learning. This is a typical scenario in teaching environments. Because of
this, new forms of content exposition should be adopted to improve the teaching-
learning process of mathematics. With technological evolution, new ways of
teaching emerged, among them the use of computational and audio-visual re-
sources to make lesson and learning new subjects more interactive, practical
and motivating, among them teaching mathematical subjects. This scenario is
typical in the Pre-Calculus and Differential and Integral Calculus I classes at
the Quixadá Campus of the Federal University of Ceará, this paper aims to
show how GeoGebra software can contribute to the teaching-learning process
of these disciplines.

Resumo. Tradicionalmente, desde o ensino básico até o ensino superior as
disciplinas matemáticas são ministradas por meio de aulas expositivas, nas
quais professores vão a sala de aula, discorrem e escrevem sobre os assun-
tos. Nesse momento, que deveria ser de concentração e aprendizado, ocorre
comumente o contrário: alunos dispersos, conversas em pleno momento de
explicação, falta de interesse e consequentemente o não aprendizado. Esse
é um cenário comum nos ambientes de ensino. Diante disto, novas formas
de exposição dos conteúdos devem ser adotadas para melhorar o processo
de ensino-aprendizagem da matemática. Com a evolução tecnológica novas
formas de ensino surgiram, dentre elas a utilização de recursos computacio-
nais e audiovisuais para tornar mais interativo, prático e motivante o ensino-
aprendizado de novos assuntos, dentre eles o ensino de temas matemáticos.
Sendo comum este cenário nas aulas de Pré-Cálculo e Cálculo Diferencial e
Integral I no Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará, este tra-
balho tem por objetivo mostrar como o software GeoGebra pode contribuir para
o processo de ensino-aprendizagem destas disciplinas.

1. Introdução
Os alunos ingressantes dos cursos de Engenharia de Computação, Ciência da Computação
e Sistemas de Informação do Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará



(UFC)1, logo no semestre inicial de seus respectivos cursos deparam-se com a disciplina
de Pré-Cálculo. Tal disciplina é pré-requisito para a disciplina de Cálculo Diferencial e
Integral I no semestre seguinte. Estas disciplinas são importantes na estrutura curricular
dos cursos citados, uma vez que abordam tópicos como o estudo das funções matemáticas
e ferramentas poderosas para um estudo mais detalhado das mesmas como os limites, as
derivadas e as integrais.

Limites, derivadas e integrais encontram-se aplicadas diretamente no mundo
fı́sico, dentre essas aplicações pode-se citar a modelagem e análise do comportamento
de fenômenos da natureza, cálculo da probabilidade de um determinado evento ocor-
rer ou o momento ideal para investir em uma bolsa de valores [David Halliday 2016,
Stweart 2006, Guidorizzi 2015, Douglas C. Montgomery 2016].

Não somente nessas, mas a matemática encontra-se aplicada diretamente na
computação, como meio e fim. Softwares matemáticos são construı́dos utilizando-se
de conceitos matemáticos (meio), para aplicações matemáticas (fim). Encontra-se pre-
sente em serviços de streaming atualmente populares como Netflix e Spotify, onde con-
ceitos como aprendizagem de máquina, inteligência artificial e redes neurais são uti-
lizados, sendo estes fundamentados em conceitos matemáticos de lógica e teoria dos
conjuntos. Sistemas de transmissão de dados ou redes de telecomunicações utilizam-
se principalmente das ideias e resultados do cálculo de derivadas, integrais e transfor-
madas para modelagem e análise das frequências e canais de transmissão. Sistemas de
transações bancárias utilizam criptografia para garantir a segurança e privacidade de seus
clientes, sendo esta ultima fortemente fundamentada nas aplicações dos números pri-
mos, encontrados no estudo da matemática discreta [Stuart Russel 2013, Haykin 2001,
Simon Haykin 2011, Rosen 2009].

2. Problemática

Mesmo com a grande importância do domı́nio dos tópicos abordados nessas disciplinas,
a situação final dos alunos que se matriculam nas mesmas não é satisfatória no que diz
respeito as notas.

A secretaria acadêmica da UFC forneceu dados que permitem inferir a situação
final dos alunos matriculados nas disciplinas de Pré-Cálculo e Cálculo Diferencial e Inte-
gral I. Os dados foram expostos nas tabelas 1 e 2.

A partir das análise dos dados informados confirma-se que a situação final dos
alunos matriculados nessas disciplinas não é satisfatória. Na disciplina de Pré-Cálculo,
a média de reprovações no intervalo de 2013.1 à 2015.2 é de 76,28%, ou seja, de 403
alunos que se matricularam, 303 foram reprovados. Já em Cálculo Diferencial e Integral
I, a situação melhora significativamente, porém ainda não alcança os nı́veis desejados no
perı́odo de 2013.2 a 2014.2 com 53,2% dos alunos reprovados ao final do semestre, onde
de 72 matriculados apenas 38 conseguiram a aprovação. A situação nos perı́odos 2015.1
e 2015.2 muda de forma brusca, percebe-se que o ı́ndice de reprovações despenca, em
que de 65 alunos, apenas 1 foi reprovado. Essa situação foi possı́vel graças a um maior
incetivo por parte dos professores, e uma maior busca por parte dos alunos das atividades
de monitoria.

1https://www.quixada.ufc.br/



Mesmo com essa melhora, nota-se que apenas as abordagens tradicionais dos mo-
nitores, como horários disponı́veis para auxı́lio dos estudantes em suas dificuldades e
revisão de conteúdos ministrados em sala de aula durante o semestre letivo, não é sufi-
ciente para que esse número de reprovações seja reduzido. Tendo em vista esse fato e a
comprovação por meios dos números, fica evidente que novas formas de abordagem pre-
cisam ser adotadas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem destas disciplinas,
principalmente Pré-Cálculo, sendo uma delas a utilização do software GeoGebra2.

Tabela 1. Situação dos Alunos Matriculados na Disciplina de Pré-Cálculo ao Final
do Semestre no Perı́odo de 2013.1 a 2015.2

Tabela 2. Situação dos Alunos Matriculados na Disciplina de Cálculo Diferencial
e Integral I ao Final do Semestre no Perı́odo de 2013.2 a 2015.2

3. O Software GeoGebra
Existem disponı́veis muitas ferramentas computacionais para o processo de ensino-
aprendizagem de assuntos matemáticos, como os sites Wolphram Alpha3, Symbolab4 e
softwares como o Maple5, Matlab6, Mathematica7 e o Geogebra. Este último é um soft-
wre livre sob a licença GPL8, que combina conceitos de geometria e álgebra em uma
interface gráfica amigável para o usuário final [Nobriga 2016]. Pontos positivos como ser
uma ferramenta multiplataforma, estar disponı́vel em vários idiomas além de ganhador de
prêmios internacionais tornam essa9, uma plataforma de excelente escolha para o ensino

2https://www.geogebra.org/
3https://www.wolframalpha.com/
4https://www.symbolab.com/
5https://www.maplesoft.com/products/Maple/
6https://www.mathworks.com/products/matlab.html
7https://www.wolfram.com/mathematica/
8https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
9https://www.geogebra.org/about



de Pré-Cálculo e Cálculo Diferencial e Integral I. Além destes destaques, o GeoGebra
conta com uma gama imensa de materiais de ensino disponı́veis na internet10, um fórum
de dúvidas para seus utilizadores11 e uma comunidade gigante de professores, estudantes
e programadores de software12 focados no aprimoramento dessa poderosa ferramenta.

Segundo o site do Geogebra, os alunos adoram-no pois torna a matemática
tangı́vel, dinâmica, interativa, divertida, acessı́vel e disponı́vel. Assim como os alunos,
os professores o adoram pois permite que planifiquem, lecionem e se liguem com outros
professores ao redor do mundo.

4. Movimento Uniformemente Variado (MRUV) e Quantidade de Trabalho
Realizado Por Uma Força no GeoGebra

Do ponto de vista matemático assuntos fı́sicos como o MRUV e quantidade de traba-
lho realizado por uma força realizado tem suas caracterı́sticas modeladas por funções
matemáticas. Como exemplo, a figura 1 mostra a possibilidade de estudar o compor-
tamento gráfico das equações de movimento, a partir da representação de funções ma-
temáticas no Geogebra com o uso de recursos interativos, para mudança de valores dos
seus parâmetros. Essa interação dinâmica torna o problema mais tangı́vel e desperta a
curiosidade de inserção de valores diversos, o que torna o aprendizado mais eficiente e
satisfatório.

Figura 1. Representação geométrica de funções no Geogebra: Equações do
movimento retilı́neo uniformemente variado e quantidade de trabalho realizado
pela força elétrica

Além do mais, tópicos de cálculo diferencial e integral podem ser abordados
em problemas fı́sicos no GeoGebra, como a quantidade de trabalho de um corpo τ
quando uma força é aplicada sobre ele por uma determinada distância, representada pela
equação 1. A quantidade de trabalho pode ser calculada como a área do gráfico Fxd
[David Halliday 2016]. Sabe-se que a área de qualquer gráfico pode ser obtida aplicando-
se técnicas de integração sobre a função que forma esse gráfico em um determinado in-
tervalo.

10https://www.geogebra.org/materials/
11https://help.geogebra.org/
12https://www.geogebra.org/institutes



τ = F · ∆d (1)

τ =

ˆ b

a

(F · dx) (2)

5. Conclusões
Exposta a informação de que o desempenho dos alunos das disciplinas Pré-Cálculo e
Cálculo Diferencial e Integral I do Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará
não é satisfatória, este trabalho mostrou como o domı́nio desses tópicos matemáticos é
de grande importância para inúmeras aplicações no mundo real, além de mostrar como
o software GeoGebra por meio de suas ferramentas pode ser um facilitador no processo
ensino-aprendizagem dos tópicos abordados nessas disciplinas. Com isto espera-se que
esse software seja utilizado como uma nova metodologia de ensino. Obtendo assim um
nı́vel satisfatório de desempenho dos alunos além de que ao final da cadeira tenham o
conteúdo bem assimilado e afixado, possibilitando assim que apliquem os assuntos apren-
didos nas diversas áreas em que a matemática encontra-se presente.
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Abstract. In this article, we will present an integrated home-based Telemonitor-
ing system that will aid in the treatment of diabetes, making physician-patient
interaction easy, dynamic and constant. The system will act as a virtual care-
giver where health professionals (physicians, physical educators, nutritionists,
etc.) can prescribe a specific treatment and remotely monitor the evolution of the
health status of the user through sensor measurements and user feedback. Per-
sonal devices of health professionals and patient will establish communication
between them.

Resumo. Neste artigo, apresentaremos um sistema integrado de Telemonitoria-
mento medico à domicilio, que auxiliará no tratamento da diabetes tornando a
interação médico-paciente fácil, dinâmica e constante. O sistema funcionará
como um cuidador virtual onde profissionais de saúde (médico, educadores
fı́sicos, nutricionistas, etc.) poderão prescrever um tratamento especı́fico e
acompanhar remotamente a evolução do estado de saúde do usuário através
de medições realizadas por sensores e por feedbacks do usuário. Dispositivos
pessoais de profissionais de saúde e paciente estabelecerá a comunicação entre
eles.

1. Introdução

A diabetes é uma epidemia em que 80% dos seus portadores vivem em paı́ses emergentes,
segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Por ser uma doença crônica
que requer tratamentos convenientes, as possı́veis complicações impostas aos pacientes
os tornam dependentes dos seus cuidadores e trazem inúmeras dificuldades aos seus fa-
miliares e ao sistema de saúde. Por esse motivo, é importante o acompanhamento da
evolução da doença. Neste intuito, o Tele-Diabetes irá auxiliar o acompanhamento de
profissionais de saude ao usuário

2. Visão Geral

O funcionamento Tele-Diabetes ocorrerá da forma seguinte: uma vez que o usuário tenha
sido consultado e diagnosticado por um profissional de saúde (médico, educadores fı́sicos,
nutricionistas, etc.), este poderá prescrever um tratamento especı́fico e acompanhar remo-
tamente a evolução do estado de saúde do usuário através de medições realizadas por
sensores e por feedbacks do usuário (questionários, checklists, etc).



A inteligência embarcada permitirá analisar em tempo real os dados coletados e
reconhecer automaticamente situações de alerta e enviar alarmes para os diversos atores
envolvidos a fim de que uma ação imediata seja tomada. O sistema poderá se comunicar
através da internet com os dispositivos pessoais dos usuários tais como computadores,
smart phones e smart watches, que servirão de interface para o usuário e os atores, per-
mitindo assim, a interação entre eles. Além disso, essas interfaces permitirão o envio
de lembretes de tratamento e o acompanhamento da evolução da doença pelos atores en-
volvidos. A visão geral do Tele-Diabetes é ilustrada na Figura 1.

Figure 1. Visão geral do sistema

3. Módulos
Tele-Diabetes será composto de quatro módulos principais:

1. Tratamento
2. Agendamento
3. Acompanhamento
4. Análise

No módulo de tratamento, diversos atores relacionados à saúde e bem estar do
usuário poderão interagir com o diabético prescrevendo tratamentos, que poderão ser sob
a forma de medicações, dietas, atividades fı́sicas e rotinas de medições. Dessa forma, a
partir de dado diagnóstico, o profissional de saúde poderá prescrever através do aplicativo
medicações e medições (glicose, pressão e frequência cardı́aca) a serem tomadas. Da
mesma forma, o nutricionista poderá prescrever uma dieta especı́fica e um educador fı́sico
poderá prescrever atividades fı́sicas visando o tratamento da doença.

O módulo de agendamento enviará automaticamente alertas ao usuário no intuito
de lembrá-lo de realizar cada um dos tratamentos prescritos pelo módulo de tratamento.
Os lembretes poderão ser sincronizados pelo google agenda e apresentado através das
interfaces presentes nos dispositivos pessoais do usuário.

O módulo de acompanhamento será responsável por medir as variáveis resultantes
do tratamento prescrito. As medições serão realizadas por sensores vestı́veis do tipo gli-
cosı́metro e pressão sanguı́nea. Além das medidas, questionários podem ser preenchidos
pelo usuário a fim de coletar informações complementares tais como avaliação fı́sica,
exercı́cios realizados, dieta, relato de problemas, etc.



O módulo de análise é responsável por analisar os dados coletados pelo módulo
de acompanhamento a fim de avaliar o impacto do tratamento. Algoritmos de processa-
mento de sinais e de aprendizagem automática, embarcados no sistema (localmente e em
nuvem), permitirão a análise automática dos dados coletados pelos sensores e o reconhec-
imento de situações de alerta originadas de uma possı́vel ruptura do perfil de normalidade
do usuário.

Os módulos do Tele-Diabetes são ilustrados na Figura 2.

Figure 2. Módulos do sistema

4. Componentes
O Tele-Diabetes será constituı́do pelos componentes: sensores, placa, interface de
comunicação, nuvem e aplicativo. Sensores médicos do tipo glicosı́metro e pressão
sanguı́nea farão as coletas dos parâmetros de saúde do usuário e serão acoplados as en-
tradas da placa a fim de processá-los localmente.

A placa usada será a FRDM-KL43Z que é uma plataforma de desenvolvimento
de custo baixo, controladas pelo microcontrolador Arm Cortex-M0+, rodando a 48MHz.
Para a programação será utilizado as bibliotecas da mbed1.

A interface de comunicação usada será o Ethernet Shield W5100 que permitirá o
envio dos dados coletados pelos sensores para a nuvem através de um cabo ethernet.

A nuvem permitirá o armazenamento remoto de forma segura dos dados cole-
tados. Além de guardar o histórico dos dados, a nuvem poderá também processá-los
remotamente a fim de gerar alarmes e realizar ações crı́ticas, como contatar o médico
ou familiares em caso anormalidades, enviar lembretes para o paciente sobre horário das
medições ou gerar relatórios que servirão de prontuário para os profissionais de saúde. A
nuvem alimentará as aplicações desenvolvidas para os dispositivos pessoais do usuário.
O servidor usado é o Firebase2.

Aplicação Android desenvolvida para os dispositivos pessoais, servindo de in-
terface do sistema para o usuário e os atores. Dessa forma, o usuário poderá receber
lembretes de atividades de tratamento (coletas, exercı́cios, medicamentos, etc.). Além
disso, os outros atores poderão acompanhar em tempo real a evolução do estado de saúde
do usuário, receber alarmes e interagir com o usuário (troca de mensagens, teleconsulta,
exercı́cios de coaching virtual, etc).

1https://os.mbed.com/compiler
2https://firebase.google.com

https://os.mbed.com/compiler/
https://firebase.google.com


Como perspectivas deste trabalho visa-se o desenvolvimento de um sistema mul-
timodal modular, permitindo a conexão de outras modalidades de telemonitoramento tais
como: ambiente (temperatura, umidade, qualidade do ar, ruı́dos), qualidade do sono, re-
conhecimento de padrões de atividades do cotidiano (posturas, comer, dormir, andar, cor-
rer, ...), localização de usuários, monitoramento de doenças crônicas (doenças cardı́acas,
alzheimer, ...), detecção de quedas, etc.

5. Resultados

Para a mensuração dos dados dos sensores foi usado uma placa de fabricação artezanal.
Após ter a placa, foi criado um driver para os dois sensores (Glicosı́metro, pressão arterial)
feito na linguagem C++. A placa de recepção dos dados dos sensores foi feita com os
chips MAX3232CUE1 e 74HC1252, com eles foi possivel se comunicar com os sensores,
através do protocolo de comunicação UART. A Figura 3 descreve o circuito usado e as
trilhas da placa feita.

(a) Circuito (b) Trilhas

Figure 3. Configurações da placa

Após todo o processo, a placa de leitura dos sensores ficou como a Figura 4
mostra. Onde seus conectores são conectados nos pinos digitais 5, 0 e 1 respectivamente,
além de pinos de alimentação.

Figure 4. Placa finalizada.

1MAX3232CUE
274HC125

http://br.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX3232CUE+T/?qs=CDqwynd4ZNq6sBxRCl3%2fVw==
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC125.pdf


O aplicativo usado na interligação entre os profissionais responsáveis por acom-
panhar o paciente e o proprio paciente foi feito para a plataforma android, usando a IDE
disponibilizada pelo google, o Android Studio 1.

Com o aplicativo Tele-Diabetes finalizado, o usuário pode ver as informações dos
sensores de glicose e pressão arterial. A tela principal ilustrada na Figura 5 mostra a foto
do usuário, nome, email e as informações sobre os dados lidos pelos sensores. Todos os
dados são lidos diretamente da base do Firabase.

Figure 5. Aplicativo android.
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Abstract. The social inclusion and accessibility are democratic tools that seek to                       
guarantee equal access to all. The autonomy is an important aspect to be                         
developed, with the help of government policies and projects, by all those who are                           
socially excluded and disabled. Following this presumption, this article presents a                     
prototype of an assistive technology to help the locomotion and mobility of visually                         
impaired people. We present an intelligent glasses that has a sensor to identify                         
obstacles above the waist level, thus giving the visually impaired greater                     
autonomy, safety and confidence for the locomotion. 

Keywords: assistive technology, visual impairment, accessibility.  

Resumo. A inclusão social e acessibilidade são ferramentas democráticas que                   
tentam garantir o acesso igualitário a todos. A autonomia é um importante aspecto                         
a ser desenvolvido por todos aqueles que são excluídos socialmente e deficientes                       
com a ajuda de políticas e projetos governamentais. Seguindo esse pressuposto,                     
neste artigo é apresentado um protótipo de uma tecnologia assistiva para auxiliar                       
a locomoção e mobilidade de pessoas com deficiência visual. Apresentamos um                     
óculos inteligente que possui um sensor para identificar obstáculos acima do nível                       
da cintura, proporcionando assim ao deficiente visual maior autonomia,                 
segurança e confiança para a locomoção.  

Palavras-Chaves: tecnologia assistiva, deficiência visual, acessibilidade. 

1. Introdução  
A inclusão social é uma importante ferramenta de democratização, pois possibilita a                       
igualdade de oportunidades para todos os indivíduos. Partindo desse pressuposto, a                     
necessidade de se estabelecer meios de acessos a deficientes visuais na sociedade abre um                           
leque de oportunidades de integração. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do censo de                           
2010, no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas possuem 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 corretivas [1]. Segundo a                         
coordenadora de revisão do braille da Fundação Dorina Nowill, Regina Oliveira, 500 mil                         
pessoas no Brasil são consideradas cegas. Com o avanço das tecnologias vestíveis                       



 

(wearables) e a ascendência das tecnologias assistivas é perceptível uma gama de                       
oportunidades para desenvolvimento de um projeto envolvendo as mesmas. 

Na primeira etapa deste trabalho foi realizada uma pesquisa com deficientes visuais e                         
levantou-se que existe uma dificuldade enorme de identificar obstáculos que se localizam                       
acima do nível da cintura, tais como paredes, telefones públicos, galhos de árvores, etc. Essa                             
limitação acaba por ocasionar diversos tipos acidentes. Se os deficientes possuíssem uma                       
forma prática de identificar esses tipos de obstáculos poderiam se locomover não apenas com                           
mais segurança, mas também com mais autonomia em ambientes até então sem acesso. Nesse                           
intuito, é proposto neste trabalho um sistema vestível para a detecção de obstáculos sob a                             
forma de um óculos inteligente. 

2. Deficiência Visual  
A inclusão social, nos termos da Constituição Federal, é um dos principais objetivos da                           
nação brasileira. Dessa forma, ações que promovam a integração dos deficientes à sociedade                         
representam o cumprimento dos efeitos da cidadania. Pode-se destacar a deficiência visual,                       
que de acordo com o Decreto no 5.296/04, conceitua-se da seguinte forma [2]: 
 

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"). 

Dados do IBGE apontam que 23,9% (45,6 milhões de pessoas) dos brasileiros                       
possuem algum tipo de deficiência. Das deficiências, a mais frequente é a visual que atinge                             
cerca de 3,5% da população. Em seguida, vem a deficiência motora ( 2,3%) , a intelectual                               
(1,4%) e a auditiva ( 1,1%). Segundo a Organização mundial da Saúde [4], as principais                             
causas de cegueira no Brasil são: catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil                       
e degeneração macular. A nível mundial, a OMS ressalta que 80% dos casos poderiam ser                             
evitados e ainda segundo a mesma, cerca de 40 milhões de pessoas no mundo são cegas e                                 
outras 135 milhões sofrem com limitações na visão. 

3. Acessibilidade e Tecnologia Assistiva 

3.1 Acessibilidade  
Acessibilidade é um termo que remete à garantia de melhoria na qualidade de vida das                             
pessoas. Ela está presente em todas as áreas, inclusive nos sistemas de tecnologia da                           
informação e comunicação. É uma temática a ser explorada que tem uma imensa relevância                           
de aspectos no contexto social, porque é uma condição fundamental e imprescindível para                         
todo e qualquer processo de inclusão. 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[4].  

O conceito de acessibilidade, de acordo com o art. 2º da Lei n.º 10.098/2000, 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                         
[5]. 

3.2 Tecnologia Assistiva 

Tecnologia Assistiva - TA é um termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e                               
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas                     
com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão. 

Considerando o salto significativo no ambiente tecnológico, é percetível que sua                       
intenção é facilitar a vida dos usuários. Sem perceber frequentemente utilizamos ferramentas                       
que sempre estão nos dando suporte seja para nos favorecer e/ou nos dar suporte para o                               
desenvolvimento de alguma atividade. Introduzirmos o conceito da TA com a seguinte                       
citação: 

“Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis. 
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”[6].   

É importante destacar que a TA deve ser compreendida como ferramenta de auxílio                         
para a promoção de uma atividade, que por algum motivo não pode ser realizada. É notório                               
que um dos principais objetivos das tecnologias assistivas é proporcionar aos deficientes                       
maior independência , qualidade de vida e em consequência disso promover inclusão social. 

4. Óculos inteligente como ferramenta para auxílio de deficientes visuais  
A partir de uma pesquisa realizada com deficientes visuais com o objetivo de identificar                           
necessidades, levantou-se que existe uma dificuldade enorme para identificar obstáculos que                     
se localizam acima do nível da cintura, tais como paredes, telefones públicos, galhos de                           
árvores, etc., o que pode ocasionar acidentes. Alguns entrevistados afirmam que é muito                         
comum a colisão com esses obstáculos e não tem uma forma na qual eles possam fazer para                                 
desviar a não ser utilizando os membros superiores como braços e mãos para tentar                           
identificar. Partindo dessa premissa, faz-se necessário um meio para que essas situações                       
desagradáveis sejam cessadas. Nesse intuito, propomos um sistema vestível para a detecção                       
de obstáculo sob a forma de um óculos inteligente.  

Tal sistema é concebido através da união entre as tecnologias assistiva e wearable                         
(tecnologia vestível), o qual propõe uma nova ferramenta de inclusão para os deficientes                         
visuais que será complementar às diversas formas de bengala. Tal sistema tem um grande                           
potencial de inclusão e visa contribuir com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com                             
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em                         
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa                         
com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania [7]. 



 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de detecção e alerta de                         
obstáculos em proximidade e acima do nível da cintura. Alertas sonoros visam antecipar o                           
usuário de uma possível colisão com obstáculos. O sistema, batizado de Smart Glasses,                         
assumirá o papel de guia e permitirá que usuários se tornem mais independentes e seguros                             
em locais em que eles estariam propícios a ter sua mobilidade reduzida. A Figura 1 a seguir                                 
mostra a visão geral do Smart Glasses. 

 

FIGURA 1: visão geral do SMART GLASSES 

SMART GLASSES combina óculos com sensores de movimento (infravermelho)                 
para a localização de obstáculos e, com fones de ouvido, permite o envio de alertas para o                                 
usuário. Os óculos serão combinados com um sistema embarcado que realizará o                       
processamento das variáveis ambientais em tempo real a partir de algoritmos de                       
processamento de sinais de aprendizado de máquina. Utilizamos a plataforma Arduíno, pois                       
ela é acessível tanto em relação à complexidade do desenvolvimento quanto ao custo. Os                           
dados processados são enviados para o usuário através de um alerta sonoro. O equipamento                           
será de fácil manuseio proporcionando ao usuário mais independência e autonomia. Além                       
disso, instruções em braille estarão  disponíveis ao usuário. 

FIGURA 2: Fluxograma de funcionamento do SMART GLASSES 

5. Resultados 

Portanto, um protótipo foi desenvolvido para fins de validação do projeto. Para validar,                         
foram realizados testes com 5 deficientes visuais, no Centro de Humanidades 1 e 1                           
deficiente visual nas dependências do campus de Quixadá da Universidade Federal do                       



 

Ceará. Para os testes feitos no centro de humanidades utilizamos o bosque pois o mesmo era                               
o local apropriado com obstáculos como: árvores, postes, telefones públicos e um anfiteatro,                         
os usuários recebiam o protótipo e tinham que seguir um roteiro de avaliação pois o                             
ambiente que estavam era desconhecido. No campus de Quixadá, o teste foi realizado com                           
um usuário em dois tipos de cenários, um em que o ambiente era controlado e outro em que                                   
era desconhecido. Os cenários também seguiam um roteiro para avaliação e cada teste foi                           
repetido 8 vezes para verificar a funcionalidade do sistema. 

Após a realização dos testes tivemos os seguintes resultados. Todos os usuários do                         
sistema conseguiram efetuar o trajeto sem nenhuma colisão. A velocidade de translado                       
também aumentou gradativamente à medida que eles se familiarizavam e passavam a confiar                         
no equipamento. Nenhum dos usuários teve problemas para entender como o sistema                       
funcionava ou manipulá-lo. 

Os principais fatores a trabalhar no equipamento foram a regulagem da sensibilidade                       
do sensor para cada usuário e melhorar a robustez do protótipo. 

6. Considerações Finais 
O sistema desenvolvido é uma ferramenta de acessibilidade permitindo a detecção de                       
obstáculos acima da cintura, de forma complementar as soluções do tipo bengala que                         
cobrem obstáculos abaixo do nível da cintura. Como perspectiva de trabalhos futuros,                       
propomos a combinação do Smart Glasses com a bengala inteligente. Em consequência                       
desse trabalho colaborativo, teríamos uma dupla de projetos que promoveria maior inclusão                       
social e autonomia aos deficientes visuais. Além disso, é prevista a integração do Smart                           
Glasses em um sistema de telemonitoramento, o qual poderia se beneficiar de outras                         
modalidades tais como, localização de interior e exterior, reconhecimento de padrões de                       
atividades do cotidiano.  
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Abstract. This article presents heuristics for the problem of the maximum inter-
section of k-subsets, also known as kMIS. The problem comes down to a given
bipartite graph G (L, R), where R is the set of elements and L the set of sets of
elements of R, and an integer k tries to find k subsets so that the intersection
between them is maximum, that is, it has the largest number of elements.

Resumo. Este trabalho apresenta heurı́sticas para o problema da máxima
interseção de k-subconjuntos, também conhecido por kMIS. O problema se re-
sume a dado um grafo bipartido G(L, R), onde R é o conjunto dos elementos e
L o conjunto dos conjuntos de elementos de R, e um inteiro k tenta encontrar k
subconjuntos de forma que a interseção entre eles seja máxima, ou seja, tenha
o maior número de elementos.

1. Introdução
O Problema da Máxima Interseção de k-subconjuntos (kMIS) pode ser definido da se-
guinte maneira: Dado uma coleção L = {S1, S2, . . . , Sn} de n subconjuntos de um con-
junto R = {e1, . . . , em} de m elementos e um inteiro k, temos que encontrar exatamente
k conjuntos de L tal que a interseção destes conjuntos seja máxima. O problema pode ser
modelado por um grafo bipartido ({1, . . . , n} ∪ R,E), tal que {i, ej} ∈ E se somente se
ej ∈ Si. O problema kMIS possui diferentes aplicações em diversas áreas como análise
de dados em bioinformática [Nussbaum et al. 2012], privacidade na divulgação de dados
e encontrar conjuntos com a maior quantidade de interesses comum em redes sociais.

De forma ilustrativa suponha R = {1, 2, 3, 4, 5}, L = {S1, S2, S3}, onde S1 =
{2, 3, 4}, S2 = {1, 4, 5} e S3 = {1, 2, 3, 4}. Para k = 1 a solução que o algoritmo de
resolução do kMIS deve retornar é |S3|, para k = 2 deve retornar |S1 ∩ S3| e para k = 3
deve retornar |S1 ∩ S2 ∩ S3|.

Neste trabalho, apresentamos duas novas heurı́sticas para kMIS. Adicionalmente,
implementamos uma das formulações de programação inteira por [Bogue et al. 2014],
usando o Solver Matemático Cplex, com a finalidade de obter as soluções ótimas
das instâncias utilizadas neste trabalho. Realizamos uma avaliação experimental das
heurı́sticas propostas para isso foram geradas instâncias seguindo a proposta apresentada
em [Bogue et al. 2014].

A estrutura do artigo está dividida em 6 seções, onde a presente seção apresentou
o problema e mostrou suas aplicações. Na seção 2 apresentamos uma formulação de um
algoritmo de programação inteira para resolução do problema. Já na seção 3, apresentarei



as heurı́sticas trabalhadas. Na seção 4 irei mostrar como foi feito os testes e a criação das
instâncias. Na seção 5 irei mostrar os resultados dos testes computacionais e por fim na
seção 6 apresentar a conclusão do trabalho e trabalhos futuros.

2. Programação inteira para kMIS

Abaixo, apresentamos a formulação inteira para o kMIS conhecido como kInter proposta
por [Bogue et al. 2014]. A formulação irá utilizar xi para os elementos do conjunto R e
yj para conjuntos da coleção L. A restrição imposta é que um elemento não pode está na
solução quando um conjunto no qual ele não pertence está na solução, dessa forma xi+yj
só pode ter valor inferior ou igual a 1.

xi =

{
1, caso ei faça parte da solução.
0, c.c

(1)

yj =

{
1, caso Sj seja um dos k subconjuntos da solução.
0, c.c

(2)

Com isto, o modelo fica sendo:

Maximize
∑
i∈R

xi

Sujeito a
∑
j∈L

yj = k

xi + yj ≤ 1,∀j ∈ L ∀i ∈ N(j)

xi ∈ {0, 1}, ∀i ∈ R

yj ∈ {0, 1}, ∀j ∈ L

3. Heurı́sticas para kMIS

Nesta seção, apresentaremos três heurı́sticas para o problema kMIS.

3.1. Heurı́stica 1 [Bogue et al. 2014]

A primeira heurı́stica foi implementada no trabalho [Bogue et al. 2014]. A ideia do al-
goritmo é que a cada interação selecionar o conjunto que tenha maior interseção com a
solução. O algoritmo possui um número total de interações igual a k. Observe abaixo o
pseudocódigo:



Algoritmo 1: HEURÍSTICA 1
Entrada: L,R, k
Saı́da: Número de elementos do conjunto solução

1 inı́cio
2 E ← R
3 Solucao← ∅
4 repita
5 Selecionar um subconjunto de S ∈ L de maneira que S /∈ Solucao e

que E ∩ S seja máxima.
6 E = E ∩ S
7 Solucao← Solucao ∪ S

8 até |Solucao| = k;
9 retorna |E|

3.2. Heurı́stica 2

A ideia da Heurı́stica 2 é encontrar |L| soluções diferentes e ao fim escolher a solução que
possua o maior número de elementos. Começaremos com um conjunto S = S1, S2, ..., Sn

de forma que seus elementos possuam a propriedade de |S1| ≥ |S2| ≥ |S3| ≥ ... ≥ |Sn|.
E a cada iteração do nosso algoritmo E recebe Si. Para fins de otimizações criamos uma
variável LB que receberá o tamanho da melhor solução encontrada até o momento e ele
será nosso critério de para da forma que só executaremos se |Si| > LB. Segue abaixo o
pseudocódigo desta heurı́stica:

Algoritmo 2: HEURÍSTICA 2
Entrada: L,R, k
Saı́da: Número de elementos do conjunto solução

1 inı́cio
2 Seja S = S1, S2, ..., Sn uma ordem dos conjuntos de L tal que

|S1| ≥ |S2| ≥ |S3| ≥ ... ≥ |Sn|.
3 i← 1
4 LB ← 0
5 repita
6 E ← Si

7 Solucao← ∅
8 repita
9 Selecionar um subconjunto de S ∈ L de maneira que S /∈

Solucao e que E ∩ S seja máxima.
10 E = E ∩ S
11 Solucao← Solucao ∪ S

12 até |Solucao| = k;
13 se |Solucao| > LB então
14 LB ← |Solucao|
15 i← i+ 1

16 até |Si| ≤ LB ou i > |S|;
17 retorna LB



3.3. Heurı́stica 3

Nesta heurı́stica a abordagem irá diferir das anteriores. A principal ideia do algoritmo é
dificultar conjuntos com muitos elementos que não pertencem a pelo menos k conjuntos
de L serem selecionados para a nossa solução. O pseudocódigo está descrito abaixo:

Algoritmo 3: HEURÍSTICA 3
Entrada: L,R, k
Saı́da: Número de elementos do conjunto solução

1 inı́cio
2 cont[ei] = |{S ∈ L | ei ∈ S}|
3 E ← {ei ∈ R | cont[ei] ≥ k}
4 Solucao← ∅
5 repita
6 Selecionar um subconjunto de S ∈ L de maneira que S /∈ Solucao e

que E ∩ S seja máxima.
7 E = E ∩ S
8 Solucao← Solucao ∪ S

9 até |Solucao| = k;
10 retorna |E|

4. Instâncias de teste
Para realizarmos os experimentos computacionais, geramos várias instâncias de testes,
seguindo as regras fornecidas por [Bogue et al. 2014]. Ao todo, foram geradas 1350
instâncias divididas em 9 classes, de acordo com as seguintes propriedades:

Se k estiver entre 0.1 ∗ |L| e 0.3 ∗ |L| será considerado baixo, entre 0.4 ∗ |L| e
0.6 ∗ |L| será considerado médio e entre 0.7 ∗ |L| e 0.9 ∗ |L| será considerado alto. Se
a densidade estiver entre 0.1 ∗ |R| e 0.3 ∗ |R| será considerado baixo, entre 0.4 ∗ |R| e
0.6 ∗ |R| será considerado médio e entre 0.7 ∗ |R| e 0.9 ∗ |R| será considerado alto.

Dessa forma, se combinarmos as restrições teremos 9 classes, para cada classe
teremos 150 instâncias.

5. Resultados Computacionais
Utilizamos essas instâncias geradas para avaliar o desempenho das heurı́sticas e compará-
las com a heurı́stica proposta por [Bogue et al. 2014]. Os testes foram feitos na linguagem
C++, no sistema operacional ubuntu 16.04 LTS, com o processador Intel Core i5-4210U
de 1.70 GHz e 8 Gbytes de memória RAM.

Tabela 1. Resultados das 1350 instâncias de teste
Algoritmo Quantidade de Soluções ótimas % Tempo

kInter 1350 - 1803.9
Heurı́stica 1 972 72% 9.8482
Heurı́stica 2 1170 86.6% 23.0893
Heurı́stica 3 1050 77.7% 9.87748



A tabela 1 traz a quantidade de soluções ótimas encontrada pelo algoritmo, a por-
centagem de soluções ótimas encontradas e o tempo de execução em segundos.

6. Conclusão
Podemos concluir que a heurı́stica 2 foi a que apresentou o melhor rendimento, pois foi
a que gerou mais soluções ótimas. A heurı́stica 3 também obteve um ótimo resultado
pois executa em um tempo razoavelmente baixo e conseguiu gerar um bom número de
soluções ótimas.

Podemos citar neste ponto que pretendemos continuar trabalhando com problema,
buscando resolvê-lo por uma forma mais elaborada através de meta-heurı́sticas e através
de algoritmos exatos.
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Abstract. Universities play a fundamental role in the formation of a just and
egalitarian society; the research for better performances of the university to mi-
tigate the effects of such precariousness in basic education, with a focus on the
public education of the country were the driving force for the UFC to found
on January 31, 1969, the Extension Pro-rectory - PREX - starting as unit res-
ponsible for coordinating and linking teaching to research and extension at the
university. It is already science for the academic community, that the university
is based on teaching, research and extension as the three pillars that support
it. In this article I will describe the segment with the greatest social bias: the
extension.

Resumo. As universidades possuem papel fundamental na formação de uma
sociedade justa e igualitária. A pesquisa por melhores atuações da universi-
dade para amenizar os efeitos de tanta precariedade na educação básica, com
enfoque no ensino público do paı́s foram motriz para que a UFC fundasse em
31 de janeiro de 1969, a Pró-reitoria de extensão - PREX - iniciando como uni-
dade responsável por coordenar e articular o ensino a pesquisa e a extensão na
universidade. Já é ciência para a comunidade acadêmica, que a universidade
é baseada no ensino, pesquisa e extensão como os três pilares que a sustentam.
Neste artigo será descrito o segmento com maior viés social: a extensão. Mais
especificamente do projeto “UFC nas Escolas“ que hoje atua no campus de
Quixadá, por orientação do professor David Sena Oliveira.

1. Desafios da educação básica
Segundo dados do [INEP 2016], 4,7% das escolas brasileiras não têm esgoto. 7,2% das
escola brasileiras de ensino básico só tem um professor, das quais a maior parte está na
zona rural. São apenas 266 escolas com turmas em unidades de internação socioeducativa,
das quais 123 estão só no estado de São Paulo. 28% das escolas de educação básica não
tem abastecimento de água. Banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida está disponı́vel em 33% das escolas. 3% não tem energia elétrica, 49,5% das
escolas de educação básica não têm biblioteca ou sala de leitura. Em 2016, 21.313 escolas
possuı́am apenas uma sala de aula.

Os citados anteriormente são problemas de estrutura. O caso piora quando fala-se
da preparação dos profissionais que educam essas crianças e adolescentes. 2,2 milhões de
docentes atuam na educação básica brasileira, dos quais 21,7% (o que significa 477.712
profissionais) atuam em duas ou mais escolas, onde 38,1% trabalham em dois ou três



turnos. Dos docentes que atuam na educação básica, 143.125 ainda não terminaram a
graduação. 101.649 não tem curso superior, 1.497 professores brasileiros não têm o en-
sino fundamental completo. Das disciplinas de Lı́ngua Estrangeira declaradas nas turmas
de anos iniciais do ensino fundamental, 58,8 % dos professores não têm formação ade-
quada para lecionar.

Analisando estas informações, é perceptı́vel que o problema da educação brasi-
leira não pode ser descrito neste resumo, tampouco resolvido com lousa e giz, exigindo
metodologias melhores dos professores juntamente com sua capacitação. Ou talvez maior
estrutura, mais vagas nas escolas, garantia de materiais didáticos, de limpeza e higiene,
proporcionando assim melhores condições de trabalho não apenas para professores, mas
também para técnicos administrativos servidores e alunos.

Nos últimos anos, o aumento de polı́ticas públicas para garantir a entrada de alu-
nos de ensino público na universidade foi evidente, como pode ser visto na lei de cotas,
sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2004. Infelizmente, o maior desafio não
é colocá-los na universidade, mas sim mantê-los estudando. Existem problemas que vão
desde a vulnerabilidade socioeconômica para se manter na universidade até o fato de não
conseguirem superar o déficit de aprendizado por conta de seu ensino básico deficiente.
O que percebe-se são as dificuldades ao acompanhar o nı́vel das disciplinas, levando a
reprovações desde os primeiros semestres e evasão, principalmente aos ingressantes das
áreas de ciências exatas e tecnológicas.

2. 2. Atuação de projetos de extensão universitária e sua contribuição
Pelo que foi apresentado, as universidades possuem papel fundamental na formação de
uma sociedade justa e igualitária. Atualmente, a PREX oferece 1005 bolsas, das quais
650 são para programas e projetos em geral, 15 para as casas de cultura e 340 para o
centro Rural Universitário de Treinamento de Ação Comunitária.

Em 2015 foi fundado o projeto de extensão “UFC nas Escolas” na UFC-Campus
Quixadá. Em 2015, não existiam vı́nculos ou parcerias entre a UFC e as escolas. Ações de
integração aconteciam de forma isoladas. A maioria dos alunos secundaristas sequer sabia
o que era a UFC, quais os cursos oferecidos, do ensino gratuito e benefı́cios. Realidade
que mesmo depois de três anos de trabalho do projeto ainda persistem.

No nascimento do projeto, o objetivo de era de ensinar programação para alunos
de ensino médio. Hoje o projeto é a ponte que leva a UFC através de visitas, palestras,
cursos a cada uma das escolas da região ou em cidades alcançadas pelos bolsistas.

O ponto cume do projeto nossos 3 anos foi o UFCDay realizado nas férias de 2017
com bolsistas e voluntários. Ao todo foram visitadas 33 cidades e 65 escolas alcançando
milhares de pessoas de forma fı́sica e virtual.

No decorrer do projeto muitos desafios ocorreram. Eles variam desde a completa
falta de estrutura das instituições até a recusa do projeto por parte dos docentes das es-
colas. A falta de qualificação básica de alguns alunos foi desafiadora. Presenciamos nos
nossos cursos alunos com baixı́ssima proficiência acadêmica. Em um dos nossos mini-
cursos onlines, encontramos alunos que no último ano do ensino médio ainda não sabiam
realizar operações matemáticas básicas como somar e dividir e que tinham dificuldades
de entender conceitos básicos de história ou interpretação de texto.



3. 3. Acompanhamento de escolas e alunos
No semestre 2017.2 estão sendo ministradas cinco turmas de programação no municı́pio
sede do nosso campus Quixadá e uma em Quixeramobim - CE. Os cursos duram de um a
quatro meses. A linguagem de programação, o tempo e a metodologia utilizada ficam a
critério do bolsista voluntário que segue algumas diretrizes internas de postura, metodo-
logia e técnicas de ensino.

Atualmente mais de 200 alunos de ensino médio são acompanhados virtualmente.
Eles têm total liberdade de tirar dúvidas sobre conteúdos de vestibulares e também sobre
a vida universitária em um campus do interior. Centenas de palestras foram realizadas
através do evento “UFCDay”, das visitas dos bolsistas nas escolas e da recepção das
escolas que visitam à UFC.

3.1. 4. Considerações finais
Expor o segmento tecnológico da universidade através de minicursos, visitações e pales-
tras vai além de mostrar um futuro na área de tecnologia. Apresentar a universidade aos
estudantes de ensino básico nos permite tocar a realidade do descaso e da falta de pers-
pectiva e abrir as portas da oportunidade àqueles que se identificam conosco. Mais do
que tecnologia, acreditamos que o projeto leva esperança de mudanças na sociedade e de
menos desigualdades sociais.

4. Imagens
Essa é a foto da nossa turma de programação em Quixeramobim.

Figura 1. Escola de Quixeramobim

Figura 2. Esta é uma das escolas que nos visitou

Nossa Primeira turma fı́sica fora de Quixadá, o minicurso foi lecionado pelos
Bolsistas Leonardo Costa e Públio Benı́lio.
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Abstract. Is to introduce the concept of Multiagent Systems (MAS). Important
topics are explored as a breaf introduction to this field of study. Explanatins
about  MAS  Architectures,  developent  tools  and  applications  arreas  are
covered as well.

Resumo.  Este trabalho tem como objetivo apresentar o conceito inicial de
SMA(Sistema  Multiagentes)  com  intuito  de  esclarecer  dúvidas  sobre  este
assunto. Expondo tópicos importantes para uma rápida compreensão do tema.
Oferecendo  explicação  em  relação  as  arquiteturas,  ferramentas  de
desenvolvimento  e  apresentando diferentes  aplicações  nas  áreas  industrial,
acadêmica e social. 

1. Introdução

Sistemas  Multiagentes,  que  é  uma  subárea  da  Inteligência  Artificial  é
considerado um campo relativamente novo da ciência da computação surgiu nos anos
80, porém apenas nos anos 90 ganhou um maior número de investigações [Wooldridge,
2002]. Mas são sistemas baseados em múltiplos agentes, que possuem o perfil de serem
inteligentes e autônomos, estes também têm a característica de interação com os outros
agentes presentes no sistema. Os agentes trabalham em conjunto desempenhando tarefas
e buscando realizar um objetivo final, a solução de um dado problema. O conceito de
autonomia e independência de cada agente tem despertado grande interesse tanto da área
acadêmica, quanto na área industrial. Nos últimos anos houve um aumento considerável
no  número  de  pesquisas  e  grandes  avanços,  levando  ao  surgimento  de  muitas
arquiteturas  e  ferramentas  de  desenvolvimento.  Suas  aplicações  estão  presentes  em
muitas áreas do cotidiano desde jogo eletrônicos, smart house, na educação, linhas de
produção entre diversas outras.

2. Sistemas Multiagentes

Sistemas  multiagentes  é  um  forma  distribuída  de  lidar  com  problemas  complexos,
agrupando  diversos  agentes  em um sistema.  Estes  agentes  contam com informação
restrita sendo incapaz de conseguir solucionar o problema de forma individual, porém
os agentes fazem parte de um sistema e juntos possuem informação para resolver o
problema. O sistema não possui uma central de controle para a resolução.

Como um exemplo simples  para o entendimento de como agentes  podem funcionar
juntos  para  produzir  um  resultado,  pode-se  levar  em  consideração  uma  partida  de
futebol.  Cada  jogador  tem  uma  função  específica,  o  goleiro  impede  que  as  bolas
chutadas passem pela baliza, um zagueiro tenta evitar ataques e assim por diante. No
final cada jogador tem sua função e possui ações limitadas dentro do sistema, mas para
que o time ganhe a partida é necessário o trabalho em conjunto de todos os jogadores



que devem se  comunicar  e  se  coordenar  em função desse objetivo  do  grupo.  Cada
jogador tem seus próprios objetivos também, alguns mais direcionados a fazer gols, e
outros mais  direcionados a impedir  gols,  sendo o objetivo do grupo como um todo
vencer a partida..

A  comunicação  e  colaboração  são  extremamente  necessários  para  o  sistema,  a
comunicação serve, por exemplo, para um agente informar ao outro sobre mudanças em
seu ambiente ou novas descobertas. Podem ter a capacidade de aprender para solucionar
novos problemas utilizando técnicas de aprendizado de máquina.

Os SMA tem seu uso maior em problemas que estão inseridos em ambientes dinâmicos.
Por conta deste motivo a capacidade de aprender é muito importante pois o ambiente
pode mudar rápido o suficiente para que os comportamentos predeterminados fiquem
inutilizáveis.  O  aprendizado  realizado  pelo  sistema  é  de  diferentes  maneiras  mais
eficiente que o aprendizado individual de um agente. De modo que agentes podem ter
múltiplas  estratégias  para  passar  informações  no  momento  em  que  um  agente
desenvolve uma ação particularmente mais eficiente.

3. Agentes

Os  Agentes  podem  ser  definidos  de  diversas  formas,  existem  diferentes  tipos  de
abordagem. Com um aumento de suas aplicações uma definição padrão torna-se cada
vez mais difícil.

A FIPA(Foundation for Intelligent Physical Agents) [FIPA] define agentes como “uma
entidade que reside  em um ambiente onde interpreta  dados através  de sensores  que
refletem eventos no ambiente e executam ações que produzem efeitos no ambiente. Um
agente pode ser software ou hardware puro ...”.

Agente pode ser uma entidade física ou virtual, [Ferber, 1999]. Entidade física pode ser
entedia como algo que está no mundo real, algo concreto. Entidade virtual seria como
uma entidade abstrata algo como software.

Agentes podem ter algumas propriedades para assumir uma melhor caracterização, entre
elas estão.

Autonomia: o agente deve tomar decisões de acordo com ambiente onde ele se encontra
para concluir suas tarefas e atingir seus objetivos, sem necessariamente ter que solicitar
ajuda externa.

Pró-atividade: a propriedade em questão está muito ligado à autonomia, simplesmente o
agente deve tomar iniciativas para atingir seus objetivos.

Reatividade: capacidade de reagir rapidamente a eventos distintos do ambiente.

Robustez: capaz de tomar decisões com pouca informação ou informações incompletas. 

Raciocínio:  quando tem o poder de analisar e deduzir com base no conhecimento do
estado atual do agente.

Pode-se encontra algumas categorias de Agentes[Silva, 2003].

Agentes  Móveis:  Segundo  [Chess  et  al,  1995],“agentes  moveis  são  programas
tipicamente  escritos  em  uma  linguagem  script,  que  pode  ser  disparadas  de  um
computador  cliente  e  transportados  para  um  computador  remoto  para  execução”,
entende-se  que  estes  agentes  têm  a  capacidade  de  moverem-se  através  de  rede  de
computadores.



Agentes Situados / Estacionários: São agentes oposto aos agentes móveis, o que quer
dizer que são fixo em uma plataforma. Não exite movimento em redes de computadores.

Agentes Fixos: Estes agentes competem entre si, neste caso não há colaboração entre
agentes. 

Agentes  Colaborativos  /  Coordenados:  Agentes  que  possuem  um  objetivo,  que  é
alcançado de maneira coordenada. Sendo que os agentes colaboram com conclusão de
suas respectivas tarefas e juntos completam o objetivo maior.

Agentes Reativos:  simples são aquele que selecionam ações com base na percepção
atual,  ignorando  o  restante  do  histórico  de  percepções  [Russell,  Norvig,  2004].  O
comportamento do agente reativo é definido como basicamente “estímulo / resposta”.
Sem memória  do  que  foi  realizado  e  nem  previsão  de  ação  no  futuro,  podem  ser
descritos  como  autômatos  finito  simples,  os  agentes  não  são  inteligentes
individualmente mas no agrupamento sim. O ambiente tem grande importância com
esses agentes, pois a percepção do ambiente que permitirá as tomadas de decisões sobre
suas ações.

Agentes  cognitivos:  Esses  agentes  são  o  inverso  do  reativo,  podem  desenvolver
raciocínio sobre ações passadas e planejar ações futuras, capaz de resolver problemas
por ele mesmo. Constituídos de objetivos explícitos que permitem atingir seu objetivo.

3.1. Arquitetura dos agentes 

Arquiteturas Deliberativa: Tem um modelo simbólico do ambiente, com suas ações são
baseadas  em  raciocínio  lógico.  Esta  arquitetura  possui  um  conjunto  de  metas  e
intenções, elabora planos para executar determinada ação com intuito de realizar seu
objetivo.

Arquitetura  Reativa:  Agentes  desta  arquitetura  não  tem  representação  simbólica  do
ambiente nem faz o uso de raciocínio lógico,  as tomadas de decisão acontecem em
tempo real,  em respostas  a  estímulos  do  ambiente  que  podem ser  tando  através  de
sensores quanto por parte da comunicação com outros agentes. Todas as tomadas de
decisão  são  implementas  de  acordo  com  estímulo  usando  regas  de
condição/ação(estimulo/respostas).
Arquiteturas Funcionais:  Nesta arquitetura os agentes têm na sua concepção módulos
que representando todo o tipo funcionalidade necessária para sua operação. Deste modo
o  agente  deve  possuir  conhecimento,  um  conjunto  de  objetivos,  e  capacidades  de
percepção, decisão e raciocínio como agentes cognitivos apresentam.

Arquiteturas Hibridas: Essa arquitetura basicamente é uma derivada das arquiteturas
reativa e deliberativa, pois ambas têm suas dificuldades em particular. A reativa tem
dificuldade de divergir do seu plano inicial de ação no momento em que a situação
mudar e passa a exigir uma forma diferente para executar dadas tarefas com o intuito de
chegar  no mesmo objetivo  inicial.  E  a  deliberativa  tem dificuldades  de tomadas  de
decisões rápidas. Logo as arquiteturas híbridas devem contar com capacidades reativas e
raciocínio resolvendo a limitação das arquiteturas descritas.

Arquiteturas BDI: A arquitetura em questão tem três estados mentais Crença, Desejo e
Intenção(Belif, Desire and Intetion). Estas arquiteturas têm dois processos importantes,
decidir quais objetivos atingir e como atingir tais objetivos. A crença é basicamente o
mundo representativo  segundo os agentes,  as intenções são desejos escolhidos para
execução.  Alteração identificada  pelos  agentes  pode ser  alterações  em sua  crença  e
possivelmente mudança em suas intenções, pois seus desejos podem não ser os mesmos



para este novo conjunto de crenças. Por ter apenas três estados mentais podemos dizer
que é um modelo reducionista, comparado comportamento humano. 

4. Ferramentas de desenvolvimento 

Pode-se  ter  ferramentas  mais  específicas  para  uma  determinada  característica  dos
agentes,  ou  mais  focadas  em  um  determinado  serviço  como  a  comunicação.
Exploraremos duas delas a JADE[JADE, 2017] e Jason[Jason, 2017] a seguir:

JADE

JADE(Java  Agent  Development  Framework)  é  um sowftware  framework totalmente
implementado em java. Ele simplifica a implementação de SMA através de um middle
ware que segue as especificações FIPA e possui um conjunto de ferramentas gráficas
responsáveis pela implementação. Um sistema baseado em JADE pode ser importado
para outras máquinas e pode ser controlado através de um GUI remoto, as configurações
podem ser alteradas em tempo de execução. Além da abstração JADE, JADE
oferece um modelo simples e poderoso de execução de tarefas, comunicação de agentes
p2p com base em passagem de mensagens assincronias, um serviço de páginas amarelas
que suporta  mecanismo publish  suscribe  discorey.  Graças  a  contribuição  do projeto
LEAP as versões ad hoc do JADE, pode ser criado uma implementação do JADE de
forma que fique compatível com dispositivos Android e J2ME-CLDC-MIDP 1.0..  O
JADE é um software livre com código aberto, que além da equipe JADE possui uma
grande comunidade de desenvolvedores que se reuniu em torno do JADE.

Jason

O jason e um frameworrk baseado em AgenteSpeak e nas arquiteturas BDI, jason é
implementado em java e está disponível Open Source. O jason também possui negação
forte closed-world e open-world, tratamento de falhas na execução, comunicação entre
agentes baseadas em discurso e ato, anotações em crenças usadas para informação de
nível, anotações do plano de execução, suporte para desenvolvimento de ambientes, a
possibilidade executar um SMA compartilhado em uma rede (usando Saci ou JADE),
biblioteca de “ações internas” e uma IDE na forma de um plugin para jEdit ou Eclipse.

5. Aplicações 

A seguir exploraremos três áreas onde SMA foram aplicados:

Industrial

A indústria  4.0 é um tipo de indústria  que tenta  buscar  inovações  tecnológicas  nos
campos de automação. Uma dessas tecnologias é o SMA. SMA está sendo usado para a
modelar de diversos processos de manufatura. O SMA é muito utilizado no processo de
fabricação, integração de sistemas, na parte de sistema de controle, planejamento de
produção e etc [Ribeiro et al, 2017]. 

Acadêmico

Desenvolvimento de uma ferramenta com o uso da plataforma Netlogo, com o objetivo
de servi no ensino e estudo de tópicos relacionados a Teoria das Restrições. O software
trata-se  de  um  instrumento  interativo  para  facilitar  didática  dos  professores  de
graduação  e  pós-graduação  nas  disciplinas  de  Gestão  de  Operações1.  O  software  e
gratuito e possui código aberto[Figueiredo et al, 2013].

1 http://technical.paper.nom.br/toc2

http://technical.paper.nom.br/toc2


Jogos Eletrônicos

[De  Carvalho,  2004]  O  SMA reativos  são  encontrados  em  jogos  eletrotônicos  de
combate.  Nestes  jogos  o  SMA são  responsáveis  pelo  comportamento  de  grupos  de
personagens,  tão quanto contra o jogador quanto aliado ao jogador.  Duas formas de
controles dos agentes são adotadas.

Centralizada:  Agentes  pesam nas  decisões  do  grupo,  os  aspectos  de  coordenação e
sincronismo são favorecidos nessa abordagem.

Descentralizado: Cada agente toma suas próprias decisões, os aspectos com variação e
comportamentos emergentes.

Exemplos de jogos que possuem essas abordagem Doom, Super Mario 64, Half-life,
FarCry e etc. 
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Abstract. This article introduces an ideia of computer systems being conceived
by several autonomous agents. There are frameworks that enable the develop-
ment of these agents, since these agents pass through architecture studies that
specifies its function. In this section, it’s introduces a software framework to-
tally implemented in Java languange, the JADE (Java Agent Development Fra-
mework).

Resumo. Este artigo apresenta uma introdução à ideia de sistemas computacio-
nais criados por vários agentes autônomos. Existem frameworks que viabilizam
o desenvolvimento destes agentes, já que esses agentes passam pelo estudo de
arquiteturas que especificam seu funcionamento. Nesta vertente, é apresentado
um framework de software totalmente implementado na linguagem Java. O Jade
(Java Agent Development Framework).

1. Introdução
Tanto a Ciência da Computação quanto a Inteligência Artificial (IA) têm buscado formas
de criar sistemas que se aproximam da realidade. A inteligência artificial é uma área que
busca construir máquinas autônomas. Esta área é bastante abrangente e mescla-se com
outras áreas, como matemática, fı́sica, engenharia, neurologia, mecânica, entre outras. De
forma análoga, a área de Sistemas Multiagentes (SMA) também tem seu papel na IA, já
que um agente é uma entidade de software que exibe um comportamento autônomo e que
possui as propriedades: autonomia, habilidade social, capacidade de reação e capacidade
pró-ativo. Segundo Wooldridge [Jennings and Wooldridge 1998], há um consenso geral
de que autonomia é a ideia central da noção de agência. Entende-se autonomia como
a capacidade do agente agir por seus próprios objetivos sem a intervenção de outrem
[Moffat and Frijda 1994] [Russell and Norvig 2002]. Para ter autonomia, o agente deve
ter um certo grau de inteligência, o que capacita-o o sobreviver em um ambiente dinâmico
e por vezes não benigno [CORREA Filho 1994].

Para estruturar nossos pensamentos, falaremos sobre os aspectos dos Sistemas
Multiagentes e suas aplicações.

2. Sistemas Multiagentes
O mundo está mudando cada vez mais rápido e diaramente empresas do mundo inteiro in-
vestem alto em inovação com o objetivo de criar respostas para as necessidades presentes
no mercado. A ideologia dos Sistemas Multiagentes para criar respostas para o problema
é baseado na autonomia dos agentes e na comunicação entre eles. Para os SMA, o termo



termo autônomo designa o fato de que os agentes têm uma existência própria, indepen-
dente da existência de outros agentes. Usualmente, cada agente possui um conjunto de
capacidades comportamentais que definem sua competência, um conjunto de objetivos, e
a autonomia necessária para utilizar suas capacidades comportamentais a fim de alcançar
seus objetivos. Um agente é uma entidade computacional com um comportamento
autônomo que lhe permite decidir suas próprias ações [Alvares and Sichman 1997].

Em relação ao desenvolvimento de sistemas computacionais, o propósito da área
SMA passa a ser a definição de modelos generı́cos de agentes, interações e organizações
que possam ser instanciados dinamicamente dado um problema. Sobre essas concepções
segue as caracterı́sticas [Alvares and Sichman 1997]:

• A interação entre os agentes não é projetada anteriormente, busca-se definir pro-
tocolos que possam ser utilizados em situações genéricas;

• Os agentes são concebidos independentemente de um problema particular;
• Não existe um controle centralizado da resolução do problema.

Vamos fazer uma análogia de um SMA a um jogo de futebol que é um esporte popular-
mente conhecido. Em uma partida de futebol o objetivo dos times é ganhar a partida, mas
para que isso aconteça, os jogadores precisam estar preparados fisicamente e aptos a inte-
ragir com seus companheiros e adversários durante uma partida, se não os objetivos como
chegar no lado adversário, trocas de passes e gols não acontecem. Cada jogador também
têm seus objetivos como ser o melhor de sua posição, ir para seleção de seu paı́s, entre
outros. Se considerarmos um jogador como um agente, facilmente podemos relacionar
um time como um SMA. Em um SMA apesar de cada agente ter sua função e objetivo,
no final existe um objetivo comum entre todos.

3. Aplicações SMA
Serão fornecidos algumas áreas de aplicações com referências de trabalhos especı́ficos
e outras aplicações visando apenas os meios onde esses sistemas estão introduzidos.
Em Wooldridge [Jennings and Wooldridge 1998]) pode-se encontrar muitas outras re-
ferências para diversas aplicações.
Alguns trabalhos especı́ficos onde tem sido utilizado Sistemas Multiagentes são:

• CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRENS: Principal objetivo é a solução de con-
flitos de tráfego, visando evitar colisões entre trens que viajam por linhas simples
em sentidos opostos. [Guerrero et al. 2002]

• SINCRONIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FLUXO DE TRÁFEGO
AÉREO: Finalidade é otimizar o fluxo de tráfego aéreo, prevendo congestiona-
mentos e racionalizando a utilização dos recursos dos aeroportos, sem contudo,
ferir os princı́pios de segurança estabelecidos para a área de transportes aéreos.
[Dib et al. 2005]

• IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS EM RESERVAS NATU-
RAIS: Este sistema tem por meta ser aplicado no processo de automatização
da identificação e combate de incêndios em reservas florestais, usando agentes
autônomos. [Pessin et al. 2007]

Algumas áreas:



• Indústria: Moldar uma linha de montagem por intermédio de agentes cooperati-
vos;

• Entretenimento: São utilizados Agentes para evoluir o realismo dos cenários de
jogos e sistemas de entretenimento em geral;

• Gerencia de Negócios: Agentes são empregados em sistemas que pretendem ga-
rantir que as funções necessárias serão feitas por pessoas certas nas horas corretas.

4. Framework Jade

O JADE (Java Agent Development Framework) é um framework2 de software totalmente
implementado na linguagem Java. Ele simplifica a implementação de Sistemas Multia-
gente através de um middleware3 que cumpre com as especificações FIPA4 e através de
um conjunto de ferramentas gráficas que suportam as fases de depuração e implantação.
Um sistema baseado em JADE pode ser distribuı́do em máquinas e a configuração pode
ser controlada através de uma GUI remota. A ideia é desenvolver aplicativos baseados em
agentes, o objetivo é simplificar o desenvolvimento, garantindo a conformidade padrão
através de um conjunto abrangente de serviços e agentes do sistema. Essa descrição foi
tirada do endereço eletrônico (http://jade.tilab.com/). O Jade disponibiliza documentação,
suporte e downloads também nesse endereço.

4.1. Visão Geral do Jade

O JADE é um framework que facilita o desenvolvimento de Sistemas Multiagente. O Jade
é composto por:

• Um ambiente de tempo de execução onde os agentes JADE podem ”viver” e que
devem estar ativos em um determinado host antes um ou mais agentes possam ser
executados nesse host. host é qualquer máquina ou computador conectado a uma
rede, podendo oferecer informações, recursos, serviços e aplicações;

• Uma biblioteca de classes que os programadores devem/podem usar (diretamente
ou por especialização) para desenvolver seus agentes;

• Um conjunto de ferramentas gráficas que permitem administrar e monitorar a ati-
vidade de agentes de corrida.

Mais detalhes sobre o framework Jade podem ser encontrados em
[Jennings and Wooldridge 1998] ou [Caire 2003]

A Figura 1 mostra o Console de Gerenciamento Jade. Ele pode ser utilizado para
visualizar e gerenciar as plataformas e os agentes que estão executando. Abaixo segue o
Console de Gerenciamento JADE.

2Framework tem várias definições, mas nesse contexto, a definição mais adequada seria, framework é
uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade
genérica.

3Middleware é um programa de computador que faz a interligação entre software e demais aplicações.
É utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de
comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional.

4O FIPA é uma organização de padrões da Sociedade de Computação IEEE que promove a tecnologia
baseada em agentes e a interoperabilidade de seus padrões com outras tecnologias.



Figura 1. O Console de Gerenciamento JADE

5. Aplicação Baseado em Agentes - Comercial de Serviços

Abordaremos sobre um exemplo simples que podemos desenvolver usando Agentes e
ao decorrer deste exemplo, vamos tentar introduzir alguns conceitos que são comumente
relacionados nessa área.

O cenário considerado neste exemplo inclui alguns agentes vendendo serviços e
outros comprando serviços em nome de seus usuários. Cada agente do comprador re-
cebe nome do serviço que deseja-se comprar como argumento e depois busca por agentes
que possam fornecer os serviços para escolher um e entrar em acordo para execução do
serviço. Assim que uma oferta for recebida, o agente comprador emite uma ordem de
compra. Se acontecer de ter vários agentes vendedor, o agente comprador aceita a melhor
oferta, no caso, menor preç.

O ofı́cio real que um agente tem que fazer é particulamente realizado em ”com-
portamentos”. Um comportamento representa uma tarefa que um agente pode realizar e é
implementado como um objeto de uma classe. Os comportamentos podem ser adiciona-
dos a qualquer momento. Cada comportamento deve implementar a ação que realmente
define as operações a serem executadas quando o comportamento está em execução.

A ideia dessa sessão é demonstrar o exemplo citado funcionando, apresentando
algumas etapas a partir do Console de Gerenciamento. Não entraremos em detalhe de
como o código foi feito, já que não é o intuito no momento.

É importante mencionar que cada instância em execução do ambiente de tempo
de execução JADE é chamada de Container, dado que pode conter vários agentes. O en-
tedimento de como uma agente comprador consegue encontrar um agentes vendedor com
o argumento servico é fornecido pelo DF (Facilitador de Diretório), que um catálogo de
serviços oferecidos por agentes em um SMA desenvolvido utilizando JADE e seguindo a
arquitetura definida por FIPA. Cada agente tem um identificador exclusivo que é forne-
cido pelo AMS (Sistema de Gerenciamento de Agentes). O AMS representa a autoridade
da plataforma.



Iniciando a aplicação, primeiramente criamos um agente vendedor1, onde o
mesmo está vendendo o serviço LImpador de Vidros por 100 reais. Lembrando que essas
etapas já são depois do Container principal estar pronto.

Figura 2. Criando Vendedor1

Em seguida criado um agente vendedor2 vendendo o mesmo serviço do vende-
dor1, porém, por 90 reias.

Figura 3. Criando Vendedor2

O Agente comprador inicializado com o objetivo de comprar o serviço LImpador
de Vidros.

Figura 4. Criando Comprador

Podemos ver na Figura 5 que o Agente comprador comprou o serviço do vende-
dor2 por ser mais barato.

Figura 5. Serviço comprado

6. Considerações Finais
A partir deste trabalho foi possı́vel conhecer, em linhas gerais, os requisitos envolvidos no
processo de desenvolvimento de Sistemas Multiagentes com Jade e como esses sistemas
podem ser utilizados em diversas áreas de aplicação. Através da comunicação entre os
Agentes o sistema Comercial de Serviços desenvolvido com Jade foi demonstrado.
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Resumo. Contexto: A adoção do BPM, principalmente em grandes projetos e                     
organizações, é altamente dependente de ferramentas de BPMS (Business Process                   
Management Suites) que forneçam suporte a esse gerenciamento. Entretanto,                 
organizações apresentam dificuldades de definir qual BPMS adotar em função da                     
variedade de ferramentas disponíveis no mercado. Objetivo: Realizar um estudo                   
comparativo de quatro BPMS. Método: As BPMS foram avaliadas utilizando                   
critérios e áreas de agregação de valor propostos neste trabalho. Resultados: A                       
partir da comparação, observou-se que a ferramenta que atende a maior parte das                         
características selecionadas é a ferramenta Appin. Conclusão: Espera-se que o                 
conjunto de critérios propostos possa auxiliar profissionais interessados nas         
soluções de BPMS e pesquisadores ao avaliar ferramentas não contempladas neste           
trabalho. 

Abstract. Context: The adoption of BPM, especially in large projects and           
organizations, is highly dependent on BPMS (Business Process Management Suites)          
tools that support this management. However, organizations have difficulties in          
selecting which BPMS to adopt due to the variety of tools available in the market.               
Objective: Perform a comparative study of four BPMS. Method: The BPMS were            
evaluated using criteria and value-adding areas proposed in this work. Results:           
From the comparison, it was observed that the tool that supports most of the              
selected characteristics is the Appin tool. Conclusion: It is expected that the set of              
proposed criteria can help professionals interested in BPMS solutions and          
researchers when evaluating  tools not contemplated in  this work. 

1. Introdução 

O Gerenciamento de Processos de Negócio, do inglês Business Process Management -                       
BPM, representa uma forma de visualizar as operações de um negócio. O BPM trabalha na                             
manutenção e gerenciamento de processos de uma organização, ele aborda questões do tipo:                         
O QUÊ, ONDE, QUANDO, PORQUÊ, COMO e POR QUEM o trabalho é realizado. Essa                           
área visa a otimização de processos  com objetivo de agregar valor ao cliente. 

A adoção do BPM, principalmente em grandes projetos e organizações, é altamente                       
dependente de ferramentas que forneçam suporte a esse gerenciamento. Essas ferramentas,                     
denominadas BPMS (Business Process Management Suites), oferecem um ambiente que                   
integra negócio e tecnologia da informação (CBOK, 2009). Como mencionado por Oliveira                       
(2015), as BPMS são softwares responsáveis pela automação, execução, controle e                     
monitoração das etapas das atividades  e tarefas realizadas em uma organização.     

Em virtude do forte impacto da utilização das BPMS no gerenciamento dos                         
processos, surgiu a necessidade de comparar ferramentas para descobrir qual se adequa                       



melhor a necessidade de uma organização. Esse problema deriva-se da incapacidade que                       
algumas organizações apresentam de definir qual BPMS adotar em função da variedade de                         
ferramentas disponíveis no mercado. 

Esse artigo tem como objetivo propor um conjunto de critérios para comparar BPMS.                         
Acredita-se que esse conjunto possa contribuir para a identificação de qual ferramenta se                         
adequa melhor às necessidades da organização que pretende contratar uma solução BPMS.                       
Os critérios foram classificados em pré-requisitos, ou seja, características essenciais para uma                       
ferramenta de BPMS, e em características  de agregação de valor.  

Os critérios propostos neste trabalho foram utilizados para comparar quatro suítes:                     
Adonis, Appian, Bizagi e Sydle. Essas ferramentas foram avaliadas em relação às                       
características essenciais bem como em relação às áreas de agregação de valor: capacidade de                           
evolução, capacidade de case, capacidade de flexibilidade, capacidade de colaboração e                     
capacidade de mobilidade. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: Seção 2 apresenta as características                       
utilizadas para avaliar as BPMS. Considerações ao contratar uma ferramenta de BPMS são                         
listadas na Seção 3. Os resultados da comparação são apresentados na Seção 4. Conclusões e                             
trabalhos futuros são discutidos na  Seção 5.   

2. Características para avaliação das BPMS 
As características foram divididas em duas classes, as essenciais, e as características            

de  agregação  de valor (desejáveis) conforme  Tabela 1.  
 

Critérios Proposta 

Essenciais 
Modelagem em BPMN 

Essenciais Simulação 
Automatização de processos 

Áreas de  agregação 
de  valor 

Capacidade de colaboração 
Atribuição de notas 
de 1 a 5 de acordo 

com a % de critérios 
atendidos 

Capacidade de flexibilidade 
Capacidade de evolução 
Capacidade de cases 
Capacidade de mobilidade 

Capacidade de 
cases 

Aplicações já prontas de ferramentas BPMS Desejável 40% 
Apresentação de casos solucionados IMPORTANTE 60% 

Capacidade de 
evolução 

Atualizações regulares IMPORTANTE 50% 
Planos para melhorias IMPORTANTE 50% 

Capacidade de 
mobilidade 

Integração WEB IMPORTANTE 60% 
Integração com outras plataformas IMPORTANTE 40% 

Capacidade de 
colaboração 

Permitir a publicação e compartilhamento de informação 
e processos via WEB Desejável 25% 
Monitoramento de processos IMPORTANTE 50% 
Delegação de atividades Desejável 25% 

Capacidade de 
flexibilidade 

Compatibilidade com versões anteriores IMPORTANTE 30% 
Possibilidade de importação de modelos Desejável 15% 
Manter um controle de acesso em níveis de hierarquia IMPORTANTE 30% 
Lista de tarefas IMPORTANTE 25% 

Tabela 1. Critérios  para avaliação das suítes. 
 



As características essenciais são consideradas pré-requisitos para que a ferramenta          
seja uma BPMS. Elas incluem a Modelagem em BPMN, Simulação e Automatização de             
processos. 

Por outro lado, as características de agregação de valor foram agrupadas em 5 áreas:              
Capacidade de cases, Capacidade de evolução, Capacidade de mobilidade, Capacidade de           
colaboração, Capacidade de flexibilidade. Cada área possui critérios específicos que foram           
classificados como  Desejável ou Importante. Sendo assim,  os critérios  podem  ser: 

● Essencial  - funcionalidade indispensável ao funcionamento do sistema. Deve ser          
implementada  impreterivelmente, caso  contrário, o sistema perderá  sua utilidade.  

● Importante - sem esta funcionalidade, o sistema ainda é capaz de ser utilizado.             
Contudo, essa utilização  ocorre de  forma não  satisfatória pelo  usuário.  

● Desejável - esse tipo de funcionalidade poderá ser implementada em versões           
posteriores do sistema, visto que, mesmo sem a sua implementação, o sistema atende             
as suas  funcionalidades  básicas. 

 
Os critérios podem ser atendidos completamente, de forma parcial ou não serem            

atendidos pela BPMS. Portanto, a partir da porcentagem de cobertura dos critérios na área de               
agregação  de  valor, a  ferramenta recebeu  uma  nota de  1 a  5 conforme Tabela  2. 

 
Nota Faixa de valor 

1 1% a 20% 
2 21% a 40% 
3 41% a 60% 
4 61% a 80% 
5 81% a 100% 

Tabela 2. Relação entre  as faixas de cobertura dos critérios  e nota. 
 

3. Considerações ao contratar  uma ferramenta de BPMS 
Essas considerações ao contratar uma ferramenta, são características que requerem um           

cuidado por  parte da  empresa no momento  da contratação  de  uma ferramenta  BPMS.  
3.1. Contratar ferramenta  em moeda estrangeira 
Muitas vezes, a ferramenta que atende melhor aos requisitos da organização só pode             

ser adquirida usando moeda diferente do país no qual a empresa está localizada. Em certos               
momentos a moeda estrangeira pode estar mais desvalorizada, o que significa vantagem para             
o cliente. Entretanto, a moeda também pode valorizar e o cliente acabar tendo de pagar um                
preço maior  se precisar ter uma  atualização  de software.  

Outro ponto importante que se deve ter cuidado em relação a fornecedores            
estrangeiros, é verificar se possui emissão de nota fiscal no país da empresa contratante. Caso               
não tenha, o cliente poderá ter de pagar impostos relacionados a nota fiscal emitida no               
exterior.  

3.2. Assistência  técnica diferente  do país  de origem 
Assistência técnica fornecida por empresa localizada em um país diferente da empresa            

contratante pode acarretar em problemas de comunicação em função de idiomas distintos            
entre  as empresas contratantes  e contratada.  

3.3. Tempo de Contrato 
Contratos que obrigam a empresa permanecer um longo período de tempo utilizando            

uma determinada ferramenta devem ser evitados. Isto porque em algum momento, o cliente             
pode perceber que determinada ferramenta não se adequa mais ao propósito originalmente            



proposto ou teve uma mudança de foco quantitativa e a ferramenta não abrange mais os               
objetivo da organização. Assim esse tipo de contrato dificulta ou inviabiliza a busca por              
novas soluções  de BPMS. 

4. Resultados 

A Comparação das ferramentas em relação ao conjunto de critérios propostos           
encontram-se na Tabela 3. A partir da análise desses resultados, é possível concluir que a               
ferramenta Appin foi a ferramenta que apresentou o melhor resultado na avaliação. As outras              
ferramentas também apresentaram um bom suporte aos critérios propostos. Adonis foi a            
segunda BPMS que apresentou maior suporte em relação às áreas de agregação. Neste             
trabalho, considerou-se de baixa qualidade caso o suporte fosse menor que 50% do total de               
critérios,  ou seja, nota  abaixo de  16 pontos. 

 

Características 
essenciais 

 SYDLE BIZAGI ADONIS APPIAN 
Modelagem em BPMN P P P P 
Simulação P P P P 

Automatização de processos P P P P 
Legenda: Possui - P, Não possui - N e Parcialmente - PA 

Áreas de agregação de valor/BPMS SYDLE BIZAGI ADONIS APPIAN 

Características 
de colaboração 

Permitir a publicação e 
compartilhamento de informação 
e processos via WEB 

P P P PA 

Monitoramento de processos P P P P 

Delegação de atividades P N P P 
 Nota da área: 5 4 5 4 

Características 
de 

flexibilidade 

Compatibilidade com versões 
anteriores PA P P P 

Possibilidade de importação de 
modelos P P P P 

Manter um controle de acesso em 
níveis de hierarquia P P P P 

Lista de tarefas N N N P 

 Nota da área: 3 4 4 5 
Características 

de evolução 
Atualizações regulares P P P P 
Planos para melhorias P P P P 

 Nota da área: 5 5 5 5 

Características 
de cases 

Aplicações já prontas de 
ferramentas BPMS N P N P 

Apresentação de casos 
solucionados P N P P 

 Nota da área: 3 2 3 5 

Características 
da mobilidade 

Integração WEB P N P PA 
Integração com outras 
plataformas N P N P 

 Nota da área: 3 2 3 2 



Resultado Final 19 17 20 21 

Tabela 3. Comparação das suítes. 

Observou-se que todas as suítes analisadas possuem suporte às características          
essenciais e aos critérios relacionados com a Capacidade de evolução. Dessa forma,            
conclui-se que em todas as ferramentas a uma busca contínua para evoluir e se integrar               
rapidamente ao  mercado que  está cada vez mais  exigente.  

5. Conclusões 

Este trabalho propõe um conjunto de critérios para avaliar suítes de gerenciamento de             
processos de negócio. Esses critérios foram classificados em essenciais e áreas que agregam             
valor as ferramentas. Além disso, apresentou-se pontos a serem observados no momento de             
contratação de uma ferramenta BPMS, para assim diminuir os riscos que uma organização             
possa enfrentar. Os critérios propostos neste trabalho podem ser utilizados como um guia             
para as organizações que buscam adotar uma ferramenta de BPMS. Além disso, foram             
avaliadas quatro suítes (Adonis, Bizagi, Sydle, Appian) considerando o conjunto de critérios                
propostos. 
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Abstract. This paper aims to present and discuss the functions of the "pilot
application" for the Quixadá Campus Library (BCQ). In addition, in order for
the  target  audience  to  collaborate,  we  conducted  questionnaires  through
Google Docs forms, a tool that was extremely important and made it possible
to quantify the positive impact that the application could achieve.  We also
expressed by graphs the degree of satisfaction of the users who obtained the
science of the prototype, and who already use the online resources provided by
the University Library (BU) of the Federal University of Ceará (UFC)
Resumo. Este  Trabalho  tem como intuito  apresentar  e  discorrer  sobre  as
funções  do  “aplicativo  piloto” referente  à Biblioteca  do Campus Quixadá
(BCQ). Ademais, para que houvesse colaboração do público alvo, realizamos
questionários por meio de formulários do Google Docs, ferramenta que foi de
extrema importância  e  possibilitou  a  visualização de  maneira  quantitativa
acerca do impacto positivo que o aplicativo poderá vir  a  atingir.  Também
expressamos por intermédio de gráficos o grau de satisfação dos usuários que
obtiveram  ciência  do  protótipo,  e  que  já  utilizam  as  recursos  onlines
disponibilizadas pela Biblioteca Universitária (BU) da Universidade Federal
do Ceará (UFC).

1. Introdução

Baseando-se na evolução dos equipamentos eletrônicos, e no uso em larga escala dos
Smartphones  e  dos  aplicativos  em  geral,  notamos  a  possibilidade  eminente  de
desenvolver  um  aplicativo  direcionado  para  todos  os  membros  da  comunidade
acadêmica que são usuários da Biblioteca. Conforme análise nota-se que o público que
comumente frequenta a Biblioteca do Campus Quixadá possui e utiliza um smartphone
compatível com um dos sistemas: Android, iOS; Tendo isso em vista, foi simples notar
que o ‘Meu Pergamum Online’ e o ‘Catálogo Online’ ainda não possuíam uma versão
para tais plataformas em questão. E por intermédio de tal fato, visando à praticidade e
dinâmica do dia a dia, desenvolvemos a ideia e criamos o protótipo de um Aplicativo
que contem funcionalidades úteis além das já existentes.



2. Objetivo

2.1Objetivo Geral

Demonstrar a relevância e praticidade obtida quando se possui diversos
recursos contendo o mesmo tipo de funcionalidade, conseguindo assim abranger uma
maior variedade de possibilidades e de usuários.

2.2 Objetivos Específicos 
(a)  Disponibilizar  novas  funções  relacionadas  à  biblioteca  como por

exemplo: pagamento de multas via internet banking, débito em conta,
cartão de crédito; Renovação remota após pagamento de multa (caso
o exemplar não esteja reservado).

(b)  Apresentar gráficos quantitativos acerca da aceitação de tal projeto.
(c)  Informar um feedback aos participantes que expuseram suas críticas

acerca do projeto no decorrer deste trabalho. 
(d)  Apresentar aos membros da comunidade acadêmica o protótipo de

um Aplicativo com novas funções para as plataformas Android e iOS,
atendendo aos requisitos necessários para um software ágil,  leve e
eficiente.

3. Metodologia
Iniciamos o projeto com foco em integrar simples pontos: praticidade, comodidade e
inovação. Portanto, quando as necessidades do projeto foram identificadas, rapidamente
listamos e solvemos os impasses, dentre eles de funcionalidade, de interface e layout, de
usabilidade e de aceitação pelo público alvo; Tendo em vista o fato de que o nosso
projeto visa à adequação útil e natural de um aplicativo prático e intuitivo, logo, é de
suma  importância  que  houvesse  a  colaboração  do  público,  pois  ele  fará  parte  do
cotidiano das pessoas que usufruírem de seus serviços. 
Além disso, para obter conhecimento do ponto de vista dos usuários acerca do protótipo
e para possuirmos embasamento quantitativo referente ao enredo, foi necessário realizar
um estudo contendo perguntas de múltipla escolha, possibilitando a melhor avaliação
das respostas em gráfico. Os dados em questão foram coletados dos dias 15 de outubro à
22 de outubro de 2017 (15/10/2017 ~ 22/10/2017), por meio de questionário online na
plataforma Google Documentos, e tendo seus respectivos link’s disseminados com o
auxílio das redes sociais e de grupos fechados voltados a comunidade acadêmica do
Campus Quixadá.  Contudo,  concebemos o montante de 65 respostas,  dentre  alunos,
professores e servidores em geral da UFC – Campus Quixadá. Após a enceramento do
prazo de coleta, os dados foram submetidos a análises por meio da ferramenta Planilhas
Google, para então serem quantificados e exibidos neste trabalho.

4. Resultados
Conforme informações ditas anteriormente, no decorrer deste tópico serão salientados
os gráficos relacionados a coleta quantitativa de dados:



Gráfico 1 – Comparação.
A questão quantificou que 51 pessoas (correspondente aos 82,3%) julgam um aplicativo
mais prático, quando comparado a um site em um navegador qualquer.

 Gráfico 2 – Grau de facilidade.
O gráfico abaixo, conta com o total de 65 respostas onde 60 delas correspondem aos
92,3% de aceitação perante a “facilidade” em se ter um aplicativo.

 Gráfico 3 – “Pesquisa de Mercado”.
Assemelhando-se  a  questão  anterior,  totalizando  65  respostas  onde  58  pessoas
correspondentes aos 89,2% afirmam que usariam o aplicativo. 

 



5. Conclusão

Com base em todas as informações contidas neste trabalho, podemos extrair  que: A
criação desse aplicativo pode estreitar o laço entre os usuários e biblioteca, fomentando
uma relação mais direta com as funcionalidades e recursos disponíveis. E a partir do
feedback positivo obtido, em síntese podemos notar o interesse por parte dos usuários
em tal criação. Logo concluímos que o protótipo é viável e inclusive já possui aceitação
do público.

6. Apêndice

As imagens neste tópico são referentes ao layout e interface gráfica do aplicativo, as
quais todas foram idealizadas e desenvolvidas pelos autores deste trabalho. 

Figura 1 – Login. Figura 2 – Menu principal.
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Abstract. Presenting the difficulty of creating a digital circuit for 

reconfigurable architectures, the use of high-level synthesis tools is an 

alternative. Such tools generate digital circuits from programs written in high 

level language. This article shows an example of this process, LegUp, an open 

development tool developed by the University of Toronto. Here we present the 

development flow with three different approaches, and the respective results, 

for the generation of a matrix multiplication circuit. The results also show the 

performance of the hardware when compared to software. 

Resumo. Dada dificuldade da criação de circuito digitais para arquiteturas 

reconfiguráveis, tem-se como alternativa a utilização de ferramentas de 

síntese de alto nível. Tais ferramentas geram circuitos digitais a partir de 

programas escritos em linguagem de alto nível. Este artigo mostra um 

exemplo deste processo utilizando o LegUp, uma ferramenta open-source 

desenvolvida pela Universidade de Toronto. Aqui será mostrado o fluxo de 

desenvolvimento com três abordagens distintas, e os respectivos resultados, 

para geração de um circuito de multiplicação de matrizes. Os resultados 

mostram, ainda, o ganho de desempenho da execução em hardware em 

comparação com a execução em software.  

1. Introdução 

 Desde meados da década de 60 surgiu a ideia de permitir uma atualização do 

circuito interno de dispositivos digitais após sua fabricação. Isto resultou, na década de 

80 o surgimento dos Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). Tais dispositivos são 

objeto de estudo da área de Computação Reconfigurável, onde explora-se a criação ou 

desenvolvimento de circuitos digitais para novas arquiteturas. 

 Apesar da flexibilidade de desenvolvimento provida pelos FPGAs, o processo de 

implementação não é trivial. Em geral, é necessário que o desenvolvedor conheça, além 

da aplicação em si, detalhes de hardware de dispositivos, o que o expõe a um nível de 

abstração muito baixo. 

 Uma alternativa que facilita o desenvolvimento de circuitos com FPGAs é o uso 

de ferramentas de síntese de alto nível. Estas ferramentas utilizam programas escritos 



  

em linguagem de alto nível (e.g. Java e C) para produzirem circuitos digitais 

equivalentes em uma descrição em nível registradores (e.g. VHDL ou Verilog).  

 Neste sentido, este trabalho apresenta o funcionamento do processo de síntese de 

alto nível com a ferramenta LegUp (Canis, Andrew et. al., 2013b; Canis, Andrew et. al., 

2013a) tomando como exemplo um código de multiplicação de matrizes em C. O 

LegUp é uma ferramenta open-source desenvolvida pela Universidade de Toronto e 

disponível online no sítio legup.eecg.utoronto.ca.  

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na seção 2 

descrevemos um pouco sobre Computação Reconfigurável, já na seção 3 falamos mais 

sobre a síntese de alto nível e o LegUp, na seção 4 mostramos os resultados obtidos com 

o experimento abordado na seção 3, então na seção 5 temos a conclusão. 

2. Computação Reconfigurável: 

 A Computação Reconfigurável tem como um dos objetivos levar a flexibilidade 

do software para o hardware, mantendo o desempenho típico do hardware. Assim, 

estuda dispositivos que permitem a utilização de uma lógica reconfigurável, em que o 

hardware pode ser alterado mesmo depois de fabricado, dando a opção de alteração da 

lógica ao desenvolvedor (HSIUNG; SANTAMBROGIO; HUANG, 2009). 

 Os FPGAs são os principais dispositivos reconfiguráveis usado na atualidade, 

tendo sido introduzidos pela empresa XIlinx1 na década de 80. Seus principais 

componentes são: uma matriz de interconexões programável, um conjunto de blocos 

lógicos configuráveis e células de entrada e saída. Os blocos lógicos são usados para que 

as funções do FPGA sejam implementadas, e esses blocos são interligados pela matriz 

de interconexões. Tornando possível para o usuário programar todos estes componentes, 

de forma total ou parcial, dependendo da tecnologia que foi usada na fabricação do 

FPGA (GOKHALE; GRAHAM, 2005; BOBDA, 2007). 

2.1. Síntese de alto nível: 

 Na computação reconfigurável podemos usar os compiladores para geração de 

hardware através de um processo chamado de síntese de alto nível (HLS – High-Level 

Synthesis), como, por exemplo, o Vivado HLS (FEIST, 2012) e o LegUp (ver Seção 3). 

Este trabalho faz uso da ferramenta LegUp, por tratar-se de uma ferramenta de código 

livre e disponível online. 

 O LegUp (Canis, Andrew et. al., 2013b; Canis, Andrew et. Al., 2013a) é uma 

ferramentas de HLS desenvolvida pela Universidade de Toronto que produz um código 

Verilog a partir de programas em C. Para tornar isso possível o LegUp utiliza o 

compilador LLVM (LATTNER; ADVE, 2004) e e segue o fluxo mostrado na Figura 1. 

                                                 

1 http://www.xilinx.com 



  

 

Figura 1. Fluxo de compilação do LegUp. 

 No processo de HLS, o código que está em linguagem de alto nível é utilizado 

para gerar uma descrição de hardware em nível RTL, onde as instruções que compõem 

o programa são mapeadas em componentes de hardware, descritos em alguma 

Hardware Description Language (HDL). Então é possível gerar um circuito que faça a 

computação equivalente ao software original.  O hardware implementado pode oferecer 

melhorias de ordem de grandeza em desempenho e eficiência energética se comparado 

com o software que executa no processador. Entretanto, o design do hardware do FPGA 

pode ser difícil e demorado, mesmo para desenvolvedores de hardware especializados.  

3. High-level Synthesis com o LegUp 

 O LegUp pode realizar o processo de HLS de forma a gerar soluções diferentes, 

implementadas apenas à nível de software (chamada de “Puro Software”), totalmente 

por hardware (ou “Puro hardware”) ou de forma híbrida. Cada solução pode ter um 

conjunto de configurações para personalização do circuito gerado ao final do processo. 

Cada um desses processos é descrito a seguir. 

 No fluxo “Puro Software” o programa C de entrada é compilado para executar 

no processador soft-core Tiger MIPS (Microprocessor without interlocked pipeline 

stages). Este processador é gravado no FPGA junto com o assembly gerado. Para 

validação do resultado é feita uma simulação desse processador utilizando o software 

ModelSim2 usando as entradas que foram compiladas. A saída irá indicar quantos ciclos 

de clock a processador levou para executar o programa. Em seguida o processador é 

sintetizado com o Quartus II da Altera3 para obter os resultados de frequência máxima e 

área do chip consumida. 

 No fluxo híbrido o código de entrada será usado em um sistema híbrido 

utilizando tanto o software quanto o hardware. Com base nos arquivos de configuração, 

o LegUp, utilizando o compilador LLVM, separa o programa em duas partes: a parte de 

hardware e a parte do software. A parte do hardware é sintetizada pelo LegUp para ser 

compilada para Verilog. A parte do software depois de algumas transformações é 

compilada para executar no processador MIPS. Desta forma, o código de entrada é 

inserido ao processador em forma de um periférico. A solução é validada e testada de 

forma semelhante ao que ocorre no fluxo puramente de software. 

                                                 

2 https://www.altera.com/products/design-software/model---simulation/modelsim-altera-software.html 

3 www.altera.com 



  

 Por fim, o LegUp pode compilar o programa inteiro para o hardware, onde a 

solução gerada não inclui um processador. Desta forma, a saída consiste num bloco de 

hardware que pode ser inserido em outros sistemas digitais que venham a ser inseridos 

no FPGA. 

4. Resultados 

 Esta seção apresenta os resultados dos três fluxos possíveis, obtidos para o  

dispositivo FPGA 5CSEMA5F31C6, da família Cyclone V, produzido pela Altera. 

Como estudo de caso foi utilizado um código de multiplicação de matrizes em C. A 

Tabela 1 mostra os resultados em termos de área consumida, enquanto a Tabela 2 

mostra os resultados referentes ao tempo de execução em cada caso. 

 Ao falarmos em termos de área, podemos dizer que os ALMs correspondem aos 

blocos lógicos consumidos, então podemos dizer que o “Puro Software” contém 

somente o processador mais o código na memória, já o sistema híbrido contém o 

processador com parte do código em memória, mais um periférico adicional 

correspondente à porção do programa de entrada selecionada para ser sintetizada. O 

“Puro Hardware” possui apenas o periférico correspondente ao código de entrada, 

mostrado na Tabela 1.  

 Quando falamos em execução, no “Puro Hardware” a multiplicação de matrizes 

é feita totalmente pelo circuito, já no “Puro Software” o processador é quem executa o 

código, realizando todo o ciclo de instrução a cada nova operação. No sistema híbrido a 

parte de controle é executada pelo processador, enquanto as demais operações são 

realizadas pelo periférico. Em termos de frequência é comum que quanto menor a área, 

maior a frequência, dado que os sinais elétricos do FPGA tendem a percorrer caminhos 

mais curtos, mostrado na Tabela 2. 

 
Tabela 1- Sumário dos resultados. 

 

 

 

Tabela 2- Sumário de execução. 

5. Conclusão 



  

 Então, a partir de tudo que foi abordado neste artigo, foi possível entender um 

pouco mais sobre Computação Reconfigurável, sobre o FPGA, e a flexibilidade que esse 

tipo de dispositivo oferece ao desenvolvedor. Abordamos também alguns conceitos 

relacionados a síntese de alto nível, e vimos um pouco de como realizá-la utilizando 

uma ferramenta chamada LegUp. O processo de síntese foi realizado da forma esperada 

e os resultados obtidos foram como o planejado. 

 Após ser feito o experimento de síntese a partir de um código de multiplicação 

de matrizes em C, foi possível compreender algumas diferenças entre os três tipos 

diferentes de sínteses que o LegUp pode realizar, juntamente com os dados mostrados 

nas duas tabelas observamos que há um ganho considerável de eficiência quando o 

algoritmo é executado em hardware.  
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Abstract. The third age is growing in Brazil and performing activities that many
find unusual for their age. The elderly are increasingly dominating the digital
world. This research article is only intended to show data on the evolution of
the elderly in the digital age. These data were obtained by testing and rese-
arch using people of varying ages but focusing only on those who were older
than 55 years. The survey was conducted with approximately 400,000 people
through the website ”Taking advantage of the elderly”, through a questionnaire
with questions about age and personal information. The data show that senior
citizens have great participation in the virtual world.

Resumo. A terceira idade vem crescendo no Brasil e realizando atividades que
muitos acham incomum para idade. Os idosos estão dominando cada vez mais o
mundo digital. Esse artigo de pesquisa visa apenas mostrar dados da evolução
dos idosos na era digital. Dados esses foram obtidos por testes e pesquisas
usando pessoas de idades variadas mas focando apenas nas que tinham mais
de 55 anos. A pesquisa foi feita com aproximadamente 400 mil pessoas pelo site
”Aproveitando a terceira idade”, por meio de de um questionário com pergun-
tas sobre idade e informações pessoais. Os dados mostram que terceira idade
tem grande participação no mundo virtual.

1. Introdução : Aumento da população idosa no Brasil
A população brasileira já foi vı́tima de várias mudanças relacionadas a estrutura etária
mas foi a partir de 1970 que a taxa de natalidade no pais dacaiu consideravelmente por
conta do ingresso da mulher no mundo profissional, não tendo mais tempo para cuidar
de filhos. Como a taxa de natalidade diminuiu, a população começou a envelhecer aos
poucos. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE)
afirmam que o numero de idosos no pais deverá aumentar.

Ultimamente a internet também vem ganhando espaço rapidamente no mundo
e atraindo mais usuários. No Brasil pesquisas apontam que pessoas da terceira idade
vem se conectando em uma quantidade consideravelmente grande. Segundo pesquisas
do Instituto Locomotiva o número de Brasileiros conectados a internet cresceu 100% nos
últimos oito anos. Entre os internautas da terceira idade o crescimento foi ainda maior,
quase 1000%.

2. Recursos mais usados e dados sobre a terceira idade na internet.
Dentre outros usos da internet o que mais se destaca em relação a terceira idade são as
redes sociais. Segundo pesquisas mostradas no site Sindicato nacional dos aposentados,
66% dos idosos brasileiros usam internet e o Facebook é a rede social mais acessada por



eles. A terceira idade busca cada vez mais o uso da tecnologia como smartphones, jogos
interativos, reprodutores de mı́dia entre outros e vem tomando espaço na rede.

As figuras mostram dados resultantes de uma pesquisa feita pelo blog Aprovei-
tando a terceira idade tendo como base 400 mil pessoas conectadas, sendo 61% acima
de 55 anos. As figuras mostram gráficos mostrando a porcentagem de conhecimento
básico técnico em informática e em essas pessoas mais maduras usam o tempo conecta-
das(Figura 1). Mostrando também quanto tempo elas passam conectadas e por meio de
que aparelho elas se conectam(Figura 2).

Figura 1. Dados sobre ocupação preferida e conhecimento sobre informática.

Figura 2. Dados sobre que aparelho usam e o tempo acessando a internet.

3. Conclusão
. No Brasil os idosos estão tendo mais presença na internet a cada ano e aqui apresentamos
dados que comprovam o crescimento da terceira idade no mundo virtual. Foi visto que
o passa tempo principal de vários idosos esta sendo a internet. Os dados mostram que
grande parte desse grupo passa um tempo considerável online. De acordo com estudos
realizados pelo Instituto Brasileiro de de Geografia e Estatı́stica (IBGE), em 2050, haverá
no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. Ou seja, o numero de idosos ainda está
aumentando e futuramente o espaço da terceira idade na internet irá se expandir mais
ainda.



4. Referencias
Site Jornal Hoje. Aumenta o número de idosos que acessam a internet no Brasil.
Disponı́vel em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/07/aumenta-o-numero-de-
idosos-que-acessam-internet-no-brasil.html - Acesso em: 22 de agosto de 2017.

Site Aproveitando a terceira idade. O Público Idoso Na Internet: Conheça
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Abstract. This abstract describes the action "Olha pro céu meu amor", which 

is part of the collective photography FOCO project. Here we share our first 

encounter and our goals in these actions. They are meetings with the 

community that occupy the historical museum of the city. 

Resumo. Este resumo descreve a ação “Olha pro céu meu amor” que está 

inserida no projeto FOCO-fotografia coletiva. Aqui compartilhamos nosso 

primeiro encontro e nossos objetivos nestas ações. Compartilhamos a 

ocupação do espaço museológico pela comunidade local orientada pela 

Universidade Federal do Ceará. 

1. O Museu Jacinto de Sousa como palco da ação de extensão. 

O projeto FOCO – Fotografia Coletiva – é um projeto de extensão da Universidade 

Federal do Ceará, que estuda a presença da fotografia digital no cotidiano da nossa 

sociedade. “Olha pro céu meu amor” é uma ação deste projeto, e foi idealizado na 

proposta de ocupar lugares históricos da cidade de Quixadá com acontecimentos 

culturais. Com esta perspectiva criamos um evento de compartilhamento de fotografias 

digitais, tendo o céu do Sertão Central como tema e foco principal. O nome desta ação 

foi inspirada na música de Luís Gonzaga (1912-1989), “Olha pro Céu”. 

 A iniciativa desta ação se deu no fato de percebermos uma numerosa produção 

de fotografias digitais realizadas por amadores ou profissionais que priorizam o céu de 

Quixadá como tema principal. Estamos num ambiente favorável à captura de belas 

imagens oriundas de nossa paisagem. Temos diariamente espetáculos de luz e cor, e 

mesmo não estando envolvidos com a captura da imagem, ou seja, a fotografia, é difícil 

não parar um pouco e perceber os espetáculos naturais que nos rodeiam. Pensando sobre 

isto, nasceu a ideia de não apenas expormos, mas compartilharmos a grande produção 

fotográfica do Sertão Central e o uso do Museu Jacinto de Sousa como local escolhido 

para os encontros de compartilhamento. 



  

 
Figura 1. Museu Jacinto de Sousa localizado na R. Moreno, 202 no centro de Quixadá – CE. 

 

 O Museu Jacinto de Sousa (figura 1) foi criado em 27 de outubro de 1984 com o 

nome de Museu Histórico de Quixadá. A mudança do nome se deu no dia 11 de agosto 

de 2000 pela lei municipal n° 1999 homenageando o artista Jacinto de Souza. Jacinto de 

Souza nasceu no interior do Ceará, foi um artista autodidata que trabalhou com desenho, 

pintura, etc. Sendo mais conhecido pelo seu trabalho com a escultura. Foi considerado 

em sua época um dos maiores artistas plásticos do estado, sendo homenageado pelo 

jornalista e professor Jáder Carvalho (1901-1985) e pela escritora Rachel de Queiroz 

(1910-2003). Porém nos dias atuais, este Museu além de ter no seu acervo obras deste 

artista e outras relíquias da história de Quixadá, esta fora da agenda cultural da cidade. 

Muitas pessoas não conhecem o museu, distanciando desta forma, um contato com a 

própria história da cidade. Nosso maior objetivo com esta ação é ocupar o Museu 

Histórico Jacinto de Sousa para uma agenda ativa que atinja a comunidade estudantil 

que transita pela cidade. 

2. A fotografia como elo de interesses. 

Hoje a fotografia digital conseguiu expandir a possibilidade do ato fotográfico com um 

maior número de pessoas através do avanço da tecnologia, onde o uso de um dispositivo 

móvel, câmera fotográfica e outros dispositivos de captura é utilizado por muitas 

pessoas que se arriscam na obtenção de boas imagens. Nosso propósito é utilizar deste 

avanço e compartilhar estas imagens capturadas por fotógrafos diversos (amadores ou 

profissionais) na rede social Instagram e no encontro mensal localizado no jardim do 

Museu Jacinto de Sousa em Quixadá. 

 Vivemos imersos num verdadeiro turbilhão de imagens. Somos produtores e 

consumidores vorazes destas imagens, sendo assim, estamos envoltos num ciclo de 

produção e consumo que a cada dia fica mais forte. Segundo Andre Rouille (2002) esta 

tormenta de imagens condiciona nosso cotidiano conectado. 

 Fotografamos tudo e em tempo integral. Porém este hábito de fotografar em 

especial ao céu foi objeto de estudo desde os primórdios da fotografia. O fotógrafo e 

galerista Alfred Steiglitz (1864-1946) que foi um dos precursores da fotografia e além 

disto criou uma série de fotografias de nuvens e a chamou de “Equivalents”. Ele 

buscava nas nuvens padrões naturais trabalhados pelo vento. Foi ele também quem 



  

defendeu ardentemente a elevar a fotografia como categoria de trabalho artístico e não 

apenas documental. 

 Mais que a divulgação da fotografia, esta ação também pretende aproximar a 

comunidade de Quixadá ao Museu Histórico Jacinto de Sousa. Sabemos que os museus 

guardam nossas referencias históricas e uma aproximação é sempre um ato educativo e 

essencial. Ao entrarmos no museu, estabelecemos contato com um acervo que nos fala 

do passado, nos remetendo ou ensinando como tudo era até chegarmos aos dias atuais.  

 

3. O primeiro encontro. 

 

Figura 02. Convidados conversando. Arquivo dos autores. 

Realizamos o primeiro encontro no dia 11 de outubro de 2017 (Figura 2). Contamos 

com o total apoio do diretor do Sr. David Melo, que nos recebeu de portas abertas 

facilitando em todos os detalhes de nossa instalação. Iniciamos pontualmente às 17 

horas. Aos poucos os convidados iam chegando e se acomodando. Para recebê-los foi 

servido um chá de capim-santo com biscoitos. Às 18:30h a profª. Diana Medina iniciou 

uma aula sobre a História da fotografia, com o tema “O céu como objeto de estudo na 

fotografia” e os convidados puderam assistir simultaneamente à projeção das imagens 

que foram armazenadas na conta do projeto no Instagram, sob a hashtag 

#olhaproceumeuamor (figura 03). Durante todo o mês de setembro os bolsistas do 

projeto e alunos do curso de Design Digital fizeram a divulgação do evento nas redes 

sociais, solicitando que pessoas pudessem utilizar a assinatura do Instagram ou enviar 

via e-mail dos voluntários, fotos com a mesma temática do projeto na conta do 

Instagram do projeto. Várias pessoas participaram, entre profissionais e amadores, e 

obtivemos um total de 51 fotos. Logo após a aula da professora o secretário de cultura 

do município aproveitou a oportunidade e divulgou um concurso de fotografia 

patrocinado pela prefeitura. É valido lembrar que nas ações do “Olha pro céu meu 

amor” não existe um caráter competitivo, ele visa a participação, o compartilhamento e 

aproximação da sociedade com o museu. Dentre as pessoas que compareceram ao 

evento pudemos observar alunos de várias instituições da cidade além de professores. 



  

 

Figura 03. Recorte da página, da conta do projeto, na rede social Instagram com o uso da hashtag 

#olhaproceumeuamor. Arquivo dos autores. 

 

4. Os próximos passos. 

Enriquecidos com nosso primeiro encontro esperamos mais convidados no próximo. 

Acreditamos que este momento no museu poderá trazer nos vários elementos 

memoráveis para nossa cultura. O convívio com alunos de outros centros universitários, 

a troca de ideias em torno da fotografia, novas experiências e oficinas, tudo isso 

alimenta nossa imaginação, criatividade e valorização da beleza natural proporcionada 

pela natureza.  

 Nossos próximos encontros estão previstos para os dias 10 de novembro e o dia 

5 de dezembro ainda neste ano de 2017. Escrever sobre este encontro que tem muitas 

possibilidades de crescimento nos faz acreditar que podemos alterar nossas agendas 

objetivando noites mais rentáveis, culturalmente falando, e podemos fazer isto bem 

aqui, no Sertão Central. 
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Abstract. This summary proposes itself to expose the activities performed by
the members of the Software Reuse and Quality Study Group, as well to build a
historical report of what has been done during the group’s existence. Through
this exposition, this summary aims to evidentiate the importance and influence
of this group in the academic environment of the UFC Campus at Quixadá.

Resumo. Este resumo se propõe a expor as atividades realizadas pelos mem-
bros do Grupo de Estudo em Reúso e Qualidade de Software, bem como cons-
truir um relatório histórico do que já foi feito durante o perı́odo de existência do
grupo. Através dessa exposição, este resumo busca evidenciar a importância e
influência deste grupo no ambiente acadêmico do Campus da UFC em Quixadá.

1. Introdução
O Programa de Apoio à Projetos de Graduação busca incentivar a realização de atividades
e ações direcionadas ao ambiente universitário, com o objetivo de diminuir a evasão nos
cursos de graduação, com foco especial nos discentes recém-ingressos na universidade,
ao tentar ambientá-los ao ambiente acadêmico. Outro objetivo do projeto é promover a
qualidade de ensino e a aprendizagem dos alunos, de forma a elevar o nı́vel dos cursos de
graduação da UFC. Diversos projetos são contemplados pelo programa, e dentre eles há
o Projeto do Grupo de Estudo em Reúso e Qualidade de Software, conduzido no Campus
da UFC em Quixadá.

O inı́cio atividades do grupo data de Março de 2015, quando o projeto foi aprovado
pela primeira vez como parte do Programa de Apoio à Projetos de Graduação, e suas
atividades continuam sendo executadas. Ao longo dos quase 3 anos de projeto, o grupo
contou com 10 integrantes, que incluem a professora orientadora Carla Ilane Moreira
Bezerra, e os nove alunos oriundos de dois dos seis cursos de graduação da UFC Campus
Quixadá, que são Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

2. Atividades Realizadas
No que diz respeito às atividades realizadas pelo grupo, uma das principais atividades é
a realização de reuniões ou encontros semanais para estudo de conteúdos sobre Reúso e
Qualidade de Software. Antes de cada encontro, um ou mais alunos ficam responsáveis
por escolher uma publicação que esteja diretamente relacionada à área do grupo, estudá-
la e preparar uma apresentação sobre a publicação escolhida. No seguinte encontro, os



alunos apresentam o que estudaram para os demais integrantes do grupo, e ao final é
realizada uma discussão sobre a publicação por todos, a fim de consolidar o conhecimento
transmitido e esclarecer potenciais dúvidas.

São conduzidas também atividades relacionadas à elaboração de artigos cientı́ficos
baseados em estudos previamente realizados, com o objetivo de publicá-los em eventos
na área de reúso e qualidade de software. Esses artigos são acompanhados e orientados
pela professora Carla Ilane. Por esse motivo, é comum entre os integrantes do grupo que
a professora Carla atue como orientadora dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
cujos temas são geralmente relacionados às áreas de reúso e qualidade de software. Dessa
forma, há o constante acompanhamento dos trabalhos realizados por cada integrante, o
que torna o grupo um ambiente onde os integrantes não somente auxiliam no estudo sobre
tais temas, mas também estudam, pesquisam e produzem novos conhecimentos na área.

3. Minicursos e Tutoriais
Dentre as atividades previstas para o grupo, está o auxı́lio às disciplinas de Processos de
Software, Qualidade de Software e Reúso de Software, que estão intimamente relacio-
nadas aos temas de reúso e qualidade de software. Os integrantes são responsáveis por
ajudar os alunos que cursam tais disciplinas, tirando dúvidas e sugerindo materiais para
leitura e estudo, e também a ministrando minicursos e tutoriais sobre técnicas e ferra-
mentas relacionadas a essas áreas. A seguir, são apresentados os tutoriais e minicursos
planejados e realizados.

3.1. Tutorial: Uso da Ferramenta EPF Composer

Em Junho de 2016, foi ministrado um tutorial sobre a ferramenta EPF Composer1, pelo
aluno Anderson Uchôa. O EPF é um plugin desenvolvido para o Eclipse IDE, que busca
prover um framework que auxilie na engenharia de processos de software, desde definição
de subprocessos, atividades, papéis, entre outras caracterı́sticas, até a configuração e
publicação do processo, oferecendo suporte a vários tipos de processos de gerência e
desenvolvimento. O tutorial foi realizado com o intuito de auxiliar os alunos que cur-
savam a disciplina de Processos de Software, na qual um dos trabalhos previstos seria a
definição e publicação de um processo baseado em um modelo previamente especificado,
como MPS.BR ou CMMI, utilizando-se do EPF Composer.

3.2. Tutorial: Uso da Ferramenta FeatureIDE

No primeiro semestre de 2016, a professora Carla Ilane ministrou um tutorial sobre a
ferramenta FeatureIDE 2, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado no
Eclipse que oferece suporte ao desenvolvimento de Linhas de Produto de Software (LPS)
baseadas em software orientado à feature. A ferramenta oferece implementações de di-
ferentes técnicas para desenvolvimento de LPS, como programação orientada a feature,
programação orientada a aspectos e programação orientada a delta. O público-alvo do
tutorial foram os alunos que cursavam a disciplina de Reúso de Software, e o seu objetivo
era apresentar uma ferramenta real que auxilia no desenvolvimento de Linhas de Produto
de Software orientadas à features.

1https://www.eclipse.org/epf/downloads/tool/tool_downloads.php
2https://marketplace.eclipse.org/content/featureide



3.3. Tutorial: Uso da Ferramenta SYDLE BPM

Em Junho de 2017, os alunos Antonio Caio e Isais Silva realizaram um tutorial sobre a
ferramenta SYDLE BPM3, que permite a elaboração de modelos de processo utilizando
o BPMN (Business Process Model and Notation), uma notação usada para representar
metodologias de gerência de processos. A ferramenta permite a construção colaborativa
e compartilhada de modelos de processo, bem como a sua execução, além de fornecer
recursos para automatização e integração com outras ferramentas utilizadas nos processos
de empresas reais. A motivação do tutorial foi a necessidade de apresentar o SYDLE aos
alunos, que cursavam a disciplina de Processos de Software, uma vez que eles precisariam
utilizá-la para definir um novo processo de software em um dos trabalhos da disciplina.

3.4. Minicurso: Code Smells e Refatoração de Código

Está planejado para Novembro de 2017 a realização de um minicurso sobre Code Smells e
Refatoração de Código, a ser ministrado pelo aluno Antonio Caio, para toda a comunidade
acadêmica da UFC Campus Quixadá. Nele, serão abordados a definição e o histórico de
Code Smells, alguns dos seus tipos mais comuns, baseados no catálogo de Martin Fowler
[Fowler and Beck 1999]. Será apresentado o conceito de refatoração, vantagens e desvan-
tagens, e como ela pode ajudar a diminuir os smells presentes no código-fonte de software.
O objetivo do minicurso é introduzir conceitos, explicar as potenciais ameaças trazidas
pelos Code Smells e como a refatoração pode auxiliar na eliminação dessas ameaças.

4. Trabalhos Elaborados
Durante o perı́odo de existência do grupo, os integrantes elaboraram diversos trabalhos
acadêmicos, vários deles relacionados às disciplinas de reúso e qualidade de software. A
seguir, são apresentados os trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do grupo.

4.1. Trabalhos de Conclusão de Curso

O aluno Léuson Mário Pedro da Silva elaborou o trabalho intitulado “Engenharia de
Requisitos e Gerenciamento de Variabilidade na Engenharia de Domı́nio de Linhas de
Produto de Software Dinâmicas: Uma Revisão Sistemática da Literatura”, no qual ele
realiza uma revisão sistemática da literatura a fim de apresentar atividades e tecnologias
que são empregadas nos processos de engenharia de requisitos e gerência de variabilidade,
quando do desenvolvimento de uma Linha de Produto de Software Dinâmica (LPSD).

Já o aluno Jefferson da Silva Barbosa realizou um estudo cujo tı́tulo é “Extração,
Sı́ntese e Avaliação de Modelos de Features em Linhas de Produto de Software”, onde ele
implementa e implanta um algoritmo na ferramenta DyMMer [Freires Júnior 2014], para
construir modelos de features com estruturas distintas, através da engenharia reversa do
conjunto de configurações dos produtos originados a partir de uma LPSs.

Por sua vez, o trabalho feito pelo aluno Anderson Gonçalves Uchôa foi o “Re-
MINDER: Uma Abordagem para Modelagem de Propriedades Não-funcionais em Li-
nhas de Produto de Software Dinâmicas”, que propõe uma abordagem para identificação
de restrições, cenários de adaptação de contexto, propriedades não funcionais, dentre ou-
tras caracterı́sticas referentes às LSPDs. Além da abordagem, foi criada uma extensão da

3https://www.sydle.com/br/bpm/



ferramenta DyMMer que a suporta. No trabalho, foram realizados dois estudos: um para
avaliar a aplicabilidade do ReMINDER; e o outro foi um teste de usabilidade.

O trabalho apresentado pelo aluno Luan Pereira Lima intitula-se “Visualizando
a Manutenibilidade dos Modelos de Features em Linha de Produtos de Software
Dinâmicas”. Neste trabalho, o autor estendeu a ferramenta DyMMer ao implementar
um módulo para visualização de dados, ao criar uma representação visual baseada nas
medidas de manutenibilidade do modelo de features já coletadas pela ferramenta, além
de implementar um módulo para visualização ilustrativa dos modelos de features.

A aluna Amanda Oliveira de Sousa apresentou o trabalho “PREMIeR: Um pro-
cesso de Elicitação e Modelagem de Variabilidade de Requisitos para Linhas de Produ-
tos de Software Dinâmicas”. Nele, ela propõe o PREMIeR, um processo para elicitação,
modelagem e gerenciamento de variabilidade em LPSDs, se utilizando de técnicas tra-
dicionais de Engenharia de Software para elicitação de requisitos, aliadas a técnicas de
requisitos, features e contextos aplicáveis a LPSDs.

O trabalho do aluno Júlio Serafim Martins, cujo tı́tulo é “Um Estudo Exploratório
do Impacto das Relações Entre Code Smells na Manutenibilidade do Código em Linhas
de Produto de Software”, procura realizar uma análise de impacto de Inter-smells na qua-
lidade e manutenibilidade de LPS.

Por fim, o aluno Antonio Caio Silva de Melo está elaborando um trabalho intitu-
lado “Identificação e Classificação Automática de bugs Encontrados em Comentários de
Aplicações Móveis”, que busca definir uma abordagem automatizada para identificação
de problemas ou bugs reportados por usuários de aplicações móveis em seus comentários
nas lojas de aplicativos ou stores. O objetivo do trabalho é facilitar a análise do feedback
dos usuários em seus comentários, no que diz respeito à problemas encontrados.

4.2. Publicações em Eventos

No ano de 2016, o aluno Jefferson Barbosa e a professora Carla Ilane publicaram o ar-
tigo “DyMMer: a measurement-based tool to support quality evaluation of DSPL feature
models” [Bezerra et al. 2016] na 20th International Systems and Software Product Line
Conference (SPLC 2016). No mesmo ano, os dois, com a colaboração de outros pesqui-
sadores, publicaram o artigo “Requirements Engineering and Variability Management in
DSPLs Domain Engineering: A Systematic Literature Review” na 18th International Con-
ference on Enterprise Information Systems [da Silva et al. 2016]. Ainda em 2016, ambos
publicaram o artigo “Sı́ntese de Múltiplos Modelos de Features em Linhas de Produto de
Software” [Barbosa et al. 2016] na 3rd Latin-american School in Software Enginnering
(3rd ELA-ES). No mesmo evento, o Anderson Uchôa e professora Carla publicaram o
artigo “Modelagem de Requisitos Não-Funcionais em Modelos de Features de Linha de
Produto de Software Dinâmicas” [Uchôa and Bezerra 2016].

Em 2017, os alunos Anderson e Luan Lima, juntamente com a professora Carla
e outros pesquisadores, publicaram o artigo “DyMMer-NFP: Modeling Non-functional
Properties and Multiple Context Adaptation Scenarios in Software Product Lines”
[Uchôa et al. 2017b] na 16th International Conference on Software Reuse (ICSR 2017).
Ainda nesse evento, o grupo publicou o artigo “ReMINDER: An Approach to Modeling
Non-Functional Properties in Dynamic Software Product Lines” [Uchôa et al. 2017a].



5. Aprovações em Mestrado
Todos os ex-integrantes do grupo atualmente cursam mestrado. O aluno Anderson Uchôa
é bolsista da CAPES no curso de mestrado em Engenharia de Software da PUC-Rio,
como parte do Grupo de Pesquisa OPUS. O aluno Luan Lima também cursa mestrado em
Ciência da Computação na UFC, como bolsista do CNPq. Já os alunos Amanda Oliveira
e Jefferson Barbosa atualmente são mestrandos em Ciência da Computação na UFC. Por
fim, o aluno Léuson Mário cursa mestrado e Ciência da Computação na UFPE, como
bolsista da CAPES.

6. Conclusão
Como foi visto, muito já foi pesquisado e estudado na área de reúso e qualidade de soft-
ware, em especial LPSs e LPSDs, por parte de vários alunos da UFC Campus Quixadá.
Além disso, mesmo após concluir a graduação, alguns dos ex-integrantes mantiveram es-
sas áreas como sua linha de interesse de pesquisa. Dessa forma, é possı́vel observar como
o Grupo de Estudo em Reúso e Qualidade de Software incentivou o estudo e pesquisa
nessas áreas, dentro do ambiente acadêmico da UFC em Quixadá.
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Antônio Caio Silva de Melo1, Júlio Serafim Martins1,
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Abstract. This paper presents a narrative review on techniques that lead a mo-
bile software project to success. In this proposal, techniques and their relati-
onships with the successful project were identified from articles found in the Re-
searchGate search platform. Techniques related to areas of Human Resources
Management, Risk Management, Cost Management and Requirements Manage-
ment were found.

Resumo. Este artigo apresenta uma revisão narrativa sobre técnicas que levam
um projeto de software mobile a ter sucesso. Nessa proposta, técnicas e suas
relações com o sucesso do projeto foram identificadas a partir de artigos en-
contrados na plataforma de busca ResearchGate. Foram encontradas técnicas
para as áreas de Gerência de Recusos Humanos, Gerência de Riscos, Gerência
de Custos e Gerência de Requisitos.

1. Introdução
Na área da tecnologia da informação diversas pesquisas são realizadas, os dispositi-
vos móveis são em geral, considerados diferentes dos dispositivos computacionais tra-
dicionais por introduzirem o paradigma do “acesso a qualquer momento, em qualquer
lugar”.[Kirsten Sadler 2006]

A medida que os dispositivos móveis foram amplamente adotados pelos in-
divı́duos, as organizações tambem começaram a adotar esse tipo de tecnologia de di-
ferentes formas. Atualmente, diversas empresas usam as tecnologias móveis para in-
teragir com seus diferentes público-alvos, como clientes, colaboradores, fornecedores
e acionistas, aproveitando-se da popularização dos celulares, bem como de outros be-
neficios próprios da tecnologia, obtendo, assim, maior agilidade[Vlad Krotov 2006] e
produtividade.[Henri Isaac 2006]

Tendo em vista toda essa facilidade no uso de tecnologias móveis, cada vez mais,
projetos de software mobile estão sendo realizados, mas por se tratar de uma tecnolo-
gia emergente acaba tendo de enfrentar os riscos e desafios provenientes dela. Assim, a
aplicação dessa tecnologia para resolução de problemas tem suas proprias caracterı́sticas,
limitações e ameaças que devem ser identificadas pelo gerente de projetos por meio do
conhecimento empı́rico ou de bibliografia especı́fica.[Sidgley Camargo Andrade 2013]

Assim, o objetivo deste artigo é fazer uma revisão narrativa da literatura sobre o
gerenciamento de projetos mobile, buscando identificar quais os padrões e técnicas da



engenharia de software mais utilizadas nesse cenário que resultaram no sucesso desses
projetos. Iremos buscar identificar padrões e técnicas que foram mais utilizadas para o
sucesso desses projetos, analisando quais os benefı́cios ao utilizar esses padrões e técnicas
no gerenciamento de projetos mobile.

2. Métodos
Foi realizado uma revisão narrativa de artigos publicados acerca de gerenciamento de
projetos mobile.

Realizamos uma busca na base informatizada de artigos indexados ResearchGate.
Para a busca dos artigos utilizamos a combinação das seguintes palavras: Gerência de
Projetos, Project Management, Mobile, Gerência de Requisitos e Requirements Manage-
ment. Incluı́mos nesta revisão artigos encontrados em inglês e português e que abordavam
o gerenciamento de projetos mobile.

3. Resultados
Dentre as áreas de engenharia de software, identificamos algumas técnicas e padrões que,
ao serem utilizados em projetos mobile, podem ser uma forma de garantir o sucesso do
projeto. Por se tratar de uma tecnologia emergente, os projetos mobile sofrem com riscos
advindos da tecnologia, então boas práticas da gerência de projetos podem ser utilizadas
para amenizar esses riscos.

3.1. Gerência de Recursos Humanos

As pessoas são recursos imprescindı́veis e representam os pilares que apoiam e fortalecem
as organizações. O gerenciamento desses recursos inclui os processos que organizam e
gerenciam a equipe do projeto.[PMI 2008]

As organizações devem possuir uma estratégia de seleção, organização, controle e
alocação de recursos humanos, para assim mitigar os possı́veis riscos em relação a esses
recursos e prover um ambiente de trabalho saudável.[Sidgley Camargo Andrade 2013]

Dentro da gerência de recursos humanos foram identificadas algumas atividades
que são utilizadas para beneficiar o projeto, evitando riscos e problemas advindos de
contratação, alocação, organização e controle das equipes. Entre as atividades temos,
recrutamento e seleção da equipe, organização e controle da equipe e alocação da equipe.

O recrutamento é o conjunto de técnicas aplicadas para identificar os profissionais
em potencial para assumir um cargo, enquanto a seleção é “a escolha dentre os candi-
datos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos”, podendo ser interno, externo e
misto.[Heldman 2006] O interno é realizado com os colaboradores da organização por
meio de processos especı́ficos, o externo é aquele que busca candidatos disponı́veis no
mercado ou atuantes em outras organizações e o misto é a combiação desses dois tipos de
recrutamento.

O recrutamento misto possui uma abordagem que traz mais benefı́cios por
se tratar da combinação de outras duas abordagens de recrutamento, aonde é
possivel estabelecer as seguintes assertivas e justificativas: Reduzir o tempo de
contratação, interminência do projeto e mitigar os riscos de assédio e desvalorização do
colaborador.[Sidgley Camargo Andrade 2013]



A Fig. 1 ilustra o processo de seleção mista de recursos humanos proposto para a
abordagem.

Figura 1. Subprocesso de seleção de recursos humanos
[Sidgley Camargo Andrade 2013]

3.2. Gerência de Riscos

Conduzir as atividades do gerenciamento de riscos, garantindo que o grau, o tipo e a
visibilidade dos riscos sejam identificados, analisados e controlados não é uma atividade
simples e exige uma estratégia de implementação para os projetos que seguem um modelo
de gerenciamento.[PMI 2008][Lafaiete Henrique Rosa Leme 2007]

Atividades da gerência de riscos são fundamentais para garantir que o gerente
de projeto saiba lidar com os possı́veis riscos que o projeto venha demonstrar, assim
o uso de um repositório de riscos se faz necessário. Uma lista de riscos prelimina-
res pode ser considerada um padrão para ser iniciada e expandida em novos projetos
e, consequentemente, retroalimentada pelos novos riscos identificados durante as fases do
projeto.[Sidgley Camargo Andrade 2013]

Tendo em vista o uso de um repositório, é preciso monitorar e controlar os riscos.
O monitoramento e controle são constantes no processo da abordagem, e a intervenção
no repositório de riscos é restrita ao gerente de projetos. Essas ações se dão de acordo
com o estado do projeto, com as anotações e com as reuniões realizadas com a equipe.
Com isso, será possı́vel realizar manutenções, adaptações na organização e gerenciar o
conteúdo do repositório de riscos.[Sidgley Camargo Andrade 2013]

3.3. Gerência de Custos

Estimar os custos a partir do escopo e dentro do prazo e da disponibilidade dos recursos
humanos, bem como monitorá-los e controlá-los, são os desafios da gerência de custos.



Com exceção do monitoramento e controle, esses processos são planejados com ante-
cedência e não podem ser desenvolvidos durante a execução do projeto.[Heldman 2006]

Na elaboração da estimativa de custos de um projeto devem-se contabilizar todos
os custos incidentes ao longo do seu ciclo de vida ou releases, bem como os perı́odos de
garantia e custos contı́nuos. O gerente de projetos deve se atentar para o escopo do projeto,
os recursos humanos, a manutenção continuada e o suporte, o hardware e software e a
probabilidade de impacto dos riscos, tudo isso sem se preocupar com a taxação do valor
de revenda do produto final.[Heldman 2006]

A Fig. 2 ilustra os principais componentes que impactam na definição dos custos
de um projeto de desenvolvimento de software para dispositivos móveis.

Figura 2. Componentes de impacto no módulo de custos
[Sidgley Camargo Andrade 2013]

3.4. Gerência de Requisitos

Requisitos nem sempre são bem compreendidos pela equipe e muitas vezes até mesmo
pelo próprio cliente. Por possuir suas peculiaridades e seus desafios, a genrência de re-
quisitos requer mais atenção e cuidado quando se trata de fazer com que o projeto tenha
sucesso. Pois comumente, a causa dos problemas de um projeto de software, está associ-
ada aos requisitos.[Blaschek 2002]

Em projetos mobile, essa peculiaridade requer ainda mais atenção, pois entregar
um produto que corresponde às espectativas do usuário e do clinte, terá um grande im-
pacto sobre o resultado final do projeto. Portanto, gerir bem os requisitos, para assim
evitar falhas durante a fase levantamento é, de fato, algo imprescindı́vel para o sucesso de
um projeto.

Dentro da gerência de requisitos, podemos identificar técnicas que, quando aplica-
das, reduzem a falta de entendimento dos requisitos, diminuição do retrabalho no projeto,
custos acima do orçamento e a insatisfação do cliente e de seus usuários. Dentre essas
técnicas temos a entrevista de especialistas no domı́mio em que aplicação será utilizada,
estudo da documentação e prototipação.

Figura 3. Processo de melhoria da elicitação de requisitos



A entrevista com especialistas deve acontecer após as primeiras elicitações feitas a
partir dos usuários. Essa segunda entrevista visa esclarecer dúvidas por parte da equipe à
respeito de funcionalidades do software. Pois esses especialistas empregram uma grande
variedade de software e aplicavitos.[Ung-Kyun Lee 2013] Essa técnica não visa substituir
os requisitos dos usuários, pois cada projeto tem seu objetivo, mas para servir como apoio
para o novo desafio em que a equipe se encontra.

O estudo da documentação visa descobrir requisitos que não tenham sido le-
vantados durantes as entrevistas. Pois em muitos casos, um projeto mobile é a re-
engenharia de um projeto já existente. A partir da análise, poderão ser lavanta-
das melhorias que poderão posteriormente serem validadas juntos com os usários e
clientes.[Cynara L. C. Souza 2010]

A prototipação que muitas vezes é deixada de lado em determinados projetos, seja
por orçamento ou prazo, em projetos mobile ela é indispensável. A partir da prototipação,
poderá ser feita uma validação mais precisa dos requisitos, além de rezudir os riscos
relacionados às mudanças de requisitos e definir projetos de interface.[Soares 2007]

4. Conclusão
A partir da revisão narrativa, foi possı́vel identificar técnicas nas áreas da Gerência de
Recursos Humanos, Gerência de Riscos, Gerência de Custos e Gerência de Requisitos.
Logo, se aplicadas essas técnicas, o projeto possui grande potencial de obter sucesso. Em-
bora o número de técnicas seja ı́nfimo em relação as várias áreas da Gerência de Projetos,
as áreas nas quais foram encontradas, representam uma importante parcela das causas dos
fracassos de projetos de software. Para trabalhos futuros, deve ser feita a aplicação dessas
técnicas em um ambiente controlado, para então comparar os resultados obtidos com os
resultados de um projeto que não teve essas técnicas aplicadas no mesmo ambiente.
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Resumo. Para suportar o reuso em larga escala, os componentes de uma Linha
de Produto de Software (LPS) devem ser fáceis de manter. Assim, os desen-
volvedores devem se preocupar mais com as anomalias conhecidas como code
smells e não apenas ocorrências individuais de code smells devem ser conside-
radas, mas também as co-ocorrências conhecidas como Inter-smell. Neste con-
texto, este trabalho realiza um estudo exploratório para investigar o impacto
das relações inter-smell para a manutenibilidade do código na LPS MobileMe-
dia.

1. Introdução

Uma Linha de Produto de Software(LPS) é um conjunto de aplicações com componen-
tes compartilhados, sendo que cada aplicação possui suas próprias restrições e requisitos
[Sommerville 2011]. A engenharia da LPS promove a produção de uma famı́lia de pro-
dutos de software a partir de features comuns, ao invés de produzir um produto de cada
vez do zero. A diferença entre os produtos da linha ocorre à medida em que clientes
customizam os seus produtos de acordo com suas necessidades [Benavides et al. 2010].

Ao longo da sua evolução, o software sistematicamente sofre alterações que po-
dem levar à deterioração de sua estrutura de qualidade. Code Smells podem indicar pro-
blemas relacionados com aspectos da qualidade do código tal como legilibidade e a mo-
dificabilidade. Tendo isso em vista, code smells podem causar problemas para os desen-
volvedores em atividades na fase de manutenção do software [Fowler 1999].

Para suportar o reuso em larga escala, os componentes de uma LPS devem ser
fáceis de manter, assim desenvolvedores deveriam identificar estruturas anômalas, como
code smells que podem prejudicar a manutenibilidade de uma LPS. Caso contrário, os
problemas relacionados a manutenibilidade podem prejudicam vários produtos da LPS
[Fernandes et al. 2017].

Tendo estabelecida e fundamentada a importância de estudar o impacto de
relações Inter-smell na manutenibilidade e qualidade do código no contexto de LPS orien-
tada a objetos, este trabalho tem como objetivo geral realizar um estudo exploratório para
investigar os inter-smells na versão orientada a objetos da LPS MobileMedia,o impacto
dos Inter-smells para a qualidade interna do código e a manutenibilidade dessa LPS. Este
trabalho destina-se a engenheiros de aplicação, pesquisadores e quaisquer profissionais
que trabalhem com o desenvolvimento ou manutenção de LPSs orientada a objetos.



2. Fundamentação Teórica

2.1. Code Smells em LPSs

Code Smells podem indicar problemas relacionados com aspectos de qualidade do código
tal como legilibidade e a modificabilidade. Como consequência, podem causar problemas
para os desenvolvedores em atividades na fase manutenção do software [Fowler 1999].

[Pietrzak and Walter 2006] foram os primeiros a investigar o relacionamento entre
code smells, as quais chamam de relações Inter-Smell. Os autores afirmam que o estudo
dessas associações entre code smells podem resultar em uma melhor compreensão sobre
ponteciais problemas de manutenabilidade. [Fernandes et al. 2017] avaliam o impacto de
aglomerações de code smells. Os resultados encontrados sugerem que aglomerações são
mais efetivas do que ocorrências individuais de code smells para identificar instabilidade
em LPSs.

Neste trabalho é utilizada a ferramenta JDeodorant [Kaur and Singh 2016] que
consegue realizar a detecção de cinco code smells: Duplicated Code, Long Method, Fe-
ature Envy, God Class e Type Cheking. Antes de detectar as relações entre code smells,
deve-se primeiramente fazer a detecção de ocorrências individuais de code smells. Dessa
forma, este trabalho verifica a ocorrência de cinco code smells nas oito releases orientada
a objetos da LPS MobileMedia utilizando a ferramenta JDeodorant.

2.2. Relações Inter-smell

Relações Inter-smell ocorrem quando existem relações e dependências entre code smells.
Um exemplo de relação entre code smells: uma Large Class pode conter Duplicated Code
[Pietrzak and Walter 2006].

[Pietrzak and Walter 2006] definem alguns tipos de Relações Inter-Smell objeti-
vando uma maior precisão na detecção de Code Smells e no impacto negativo que essas
anomalias podem causar para os software. Este artigo analisa as seguintes quatro (de oito)
relações Inter-smells propostas por [Pietrzak and Walter 2006]:

• Plain Support é a relação mais simples de ser identificada. Essa relação ocorre
quando a presença de um Code Smell A em uma entidade implica fortemente que
o Code Smell B também esteja presente nessa mesma entidade. Essa relação pode
ser representada com uma seta que indica a direção da relação: (A→ B).
• Mutual Support ocorre quando existe um Plain Support simétrico, na qual é im-

possı́vel indicar a direção da relação. Essa relação pode ser representada através
de uma seta com duas extremidades: (A↔ B).
• Rejection é o contrário do Plain Support. Isso significa que se um Code Smell

A está presente em uma entidade, muito provavelmente o Code Smell B não está
presente nessa mesma entidade. Essa relação pode ser representada com uma seta
”negativa”: (A 6⇒ B).
• Inclusion é uma relação mais forte que a Plain Support, nesta relação a presença

de Code Smell A em uma entidade implica obrigatoriamente que o Code Smell B
também estará presente nessa entidade: (A⇒ B).

Para identificar o número total e quais as relações Inter-smell em cada release de
MobileMedia são utilizadas as seguintes métricas definidas por [Lozano et al. 2015].



Este trabalho leva em consideração os tipos de relações Inter-smell descritos nesta
Seção, para analisar quais as relações mais prejudiciais para a qualidade e manutenibili-
dade das oito releases da LPS MobileMedia.

3. Metodologia

Nesta seção são apresentadas os procedimentos metodológicos para a execução deste tra-
balho.

3.1. Questões de Pesquisa

Segue abaixo as questões de pesquisa deste trabalho:

QP1: Quais code smells são mais frequentes e quais são seus pricipais padrões?

QP2: Quais Inter-smell são mais frequentes e quais são seus pricipais padrões?

QP3: Qual o impacto das relações Inter-smell para o qualidade de código?

3.2. Estudo de Caso

Neste trabalho será utilizada a versão orientada a objetos da LPS MobileMedia. Mobi-
leMedia é uma LPS de aplicações que manipulam foto, música e vı́deo em dispositivos
móveis, como celulares [Figueiredo et al. 2008].

3.3. Coleta e Análise dos Dados

Com a ferramenta JDeodorant, foi possı́vel realizar a detecção dos cinco code smells em
cada release da LPS MobileMedia. Foram mapeados os pacotes, métodos e classes onde
os code smells foram detectados em cada uma das oito releases de MobileMedia. Após
a detecção dos code smells, começou o procedimento de detecção dos Inter-smell, por
exemplo pelo menos uma ocorrência de Long Method e uma ocorrência de Duplicated
Code no mesmo método é considerado uma ocorrência de Inter-smell. Para detectar as
relações Inter-smell, é necessário utilizar as métricas definidas em [Lozano et al. 2015].

4. Resultados Preliminares

Nesta seção é analisada os resultados encontrados para as questões de pesquisa.

1. QP1: Quais code smells são mais frequentes e quais são seus pricipais padrões?
O code smell mais comum entre todas as oito releases de MobileMedia, foi o
code smell Duplicated Code (DC) jutamente com Long Method (LM). A Tabela 1
mostra o número de ocorrências de code smells em cada release de MobileMedia.
Como pode ser observado, na maioria das releases, à medida em que o número
de LM aumenta, o número de ocorrências de DC também obtêm um crescimento
significante. Nas releases 6, 7 e 8 o número de ocorrências de God Class dimi-
nuiram, mas em compensação, ocorrências de DC aumentaram de maneira mais
elevada em relação as outras releases.



Tabela 1. Ocorrências de code smells
LPS GC FE LM DC TC
MobileMedia - 1 4 3 6 15 0
MobileMedia - 2 4 3 9 58 0
MobileMedia - 3 4 3 10 72 0
MobileMedia - 4 4 3 11 82 0
MobileMedia - 5 4 3 9 119 0
MobileMedia - 6 2 0 14 206 0
MobileMedia - 7 2 1 15 231 1
MobileMedia - 8 2 1 21 297 0

2. QP2: Quais Inter-smell são mais frequentes e quais são seus pricipais padrões?
• Plain Support: Nesta relação, os Inter-smell que mais apareceram foram:
GC → LM , LM → DC, GC → DC e FE → GC. Em sete das oitos
releases, a ocorrência de GC → LM foi identificada, porém a ocorrência
de LM → DC foi detectada em todas as releases. Diferente de todas
as outras releases, a release 7 foi a única em que foi encontrado apenas
uma ocorrência para a relação Plain Support (LM → DC). Isso chamou
atenção, pois como pode ser visto pela Tabela 1, foi nessa release que
todos os code smells tiveram pelo menos uma ocorrência.
• Mutual Support: Nenhuma ocorrência de Inter-smell foi detectada para

essa relação.
• Rejection: Para esta relação foi observado que se existir ocorrências dos

code smells LM, GC, DC e FE em uma entidade de código fonte (método
ou classe) provavelmente não teremos ocorrência do code smell TC nessa
entidade. A release 2 teve o menor número de ocorrências para a relação
Rejection, ou seja, nessa release os code smells estão mais acoplados for-
mando várias ocorrências de Inter-smell. Por outro lado, as releases 1,
6, 7, 8 foram as que tiveram o maior número de ocorrências da relação
Rejection, ou seja, o número de ocorrências de Inter-smell foram meno-
res para essas releases. A release 7 de maneira mais visı́vel, obteve nove
ocorrências da relação Rejection tendo apenas LM e DC como os únicos
code smells que se relacionaram, assim, é de se esperar que essa release
tenha um menor acoplamento entre os code smells. Outro resultado encon-
trado foi que nas releases 6,7 e 8 foi encontrada a ocorrência:FE 6⇒ GC,
isso pode ser explicado observando a Tabela 1, o número de ocorrências
de GC e FE diminuiram em relação as outras releases.
• Inclusion: Essa relação é mais forte que que Plain Support e ela foi de-

tectada nas releases 2, 5 e 8. Na release 2 foi detectada a ocorrência
(GC ⇒ DC), enquanto que nas releases 5 e 8 foram detectadas as
ocorrências (GC ⇒ LM) e (GC ⇒ DC) respectivamente. Esse re-
sultado sugere que a presença do code smell GC pode indicar fortemente
a ocorrência de outro code smell na mesma entidade.

3. QP3:Qual o impacto das relações Inter-smell para o qualidade de código? O pre-
sente trabalho ainda está em fase de desenvolvimento e ainda não conseguiu res-
ponder esta questão de pesquisa.



5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresenta um estudo preliminar que analisa não só ocorrências individuais
de code smells, mas também as co-ocorrências conhecidas como Inter-smell no contexto
de Linha de Produto de Software, tendo como estudo de caso a LPS MobileMedia. Foi
feita a detecção e análise de ocorrências individuais de code smells, para após isso, ser
feito mapeamento dos Inter-smell bem como a identificação das suas relações.

Foram encontrados alguns indı́cios neste estudo preliminar, um deles é que o
número de ocorrências do Duplicated Code aumenta à medida em que o número de
ocorrências de Long Method também aumenta. Métodos ou classes com Type Checking
rejeita a ocorrência de Feature Envy, God Class, Long Method e Duplicated Code. Outro
indı́cio encontra é que a presença do code smell God Class em uma entidade de código
fonte pode implicar fortemente na ocorrência de Long Method ou Duplicated Code.

Como próximos passos deste estudo, deverá ser feita a medição da qualidade da
LPS MobileMedia com os Inter-smell, e após esse passo, realizar o procedimento de
remoção dessas anomalias e comparar a LPS MobileMedia com código fonte original
com a LPS MobileMedia refatorada com a finalidade de verificar o impacto dos Inter-
smell na manutenibilidade e qualidade do código.
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1. Introdução
A segurança pública, em âmbito estatal, deve garantir aos habitantes bom convı́vio,
trabalho e diversão, protegendo-os dos riscos aos quais estão expostos. Um aspecto,
ainda deficiente, é o baixo ı́ndice de veı́culos que são devolvidos aos donos após rou-
bos ou furtos. Dos 513.023 veı́culos que foram roubados ou furtados no ano de
2014, apenas 90.000 foram recuperados, um ı́ndice de apenas 17.54% de recuperação
[SNSP 2015]. Somente no ano de 2015, esse número foi de 509.978 veı́culos. Em
números, absolutos houve uma redução de apenas 0,6% em relação ao ano de 2014
[de SEGURANÇA PÚBLICA FBSP 2016]. Índice ainda baixo levando em consideração
o número total de ocorrências.

Com o grande aumento do uso de dispositivos móveis e com a acensão do sis-
tema operacional Android como o mais usado do mundo que se conecta à internet
[HAMANN 2017], surge a oportunidade do desenvolvimento de uma aplicação que possa
informar de maneira rápida e eficaz a situação de um veı́culo. Por se tratar de uma
informação sensı́vel e disponibilizada apenas para órgãos públicos, não haviam aplicações
que ofertassem esse tipo de serviço. A aplicação pioneira nesse quesito foi a Sinesp Ci-
dadão, desenvolvida em 2014 pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SER-
PRO) e gerenciada pela Agência Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça
(SENASP). A SERPRO possui acesso aos dados do Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN), o que permitiu o desenvolvimento da aplicação. Somente no mês de ja-
neiro de 2015, foram realizadas 930.501 pesquisas de restrição a partir da placa do veı́culo
e, nesse mesmo perı́odo, foram encontrados 7.900 veı́culos que tiveram buscas realizadas
na aplicação [SNSP 2015].

O objetivo desse artigo é desenvolver um protótipo de aplicação móvel para o sis-
tema operacional Android para consulta da situação legal de veı́culos de todo o território
brasileiro, verificando se um veı́culo possui denúncia de roubo, furto ou clonagem.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, são apresentados os principais conceitos para a fundamentação desse projeto
de pesquisa.

2.1. A problemática do reconhecimento de caracteres alfanuméricos

Para o obter os caracteres das placas de veı́culos, são necessárias três etapas básicas, que
consistem na localização da imagem correspondente à área da placa do veı́culo, extração
dos caracteres e reconhecimento dos caracteres. A principal fase é a de localização da



placa na imagem do veı́culo, pois sem uma área que possa corresponder a uma placa, não
seria possı́vel executar as outras duas etapas [Sales 2010].

Após feita a localização da área da placa dentro da imagem de todo o veı́culo,
podemos usar bibliotecas de reconhecimento de caracteres óticos (OCR) para a extração e,
por fim, o reconhecimento dos caracteres. Para o reconhecimento dos caracteres da placa
será utilizada a OpenALPR [BUHUS et al. 2016], que consegue identificar uma possı́vel
área de placa. A OpenALPR é um biblioteca para reconhecimento automático de placas
de código aberto escrita em C++. A biblioteca tem suporte a imagens digitais e fluxos de
vı́deos para identificação dos caracteres da placa. Como saı́da do algoritmo, obtêm-se a
representação textual dos caracteres da placa. Os padrões reconhecidos pelo algoritmo são
para placas veiculares da América do Norte, Europa, Austrália, Grã Bretanha, Singapura e
Coreia do Sul [BUHUS et al. 2016]. Nesse projeto ela será utilizada para reconhecimento
da placa a partir de imagens digitais obtidas por um dispositivo móvel. Essa biblioteca
utiliza de ferramentas da OpenCV para identificação dos caracteres na imagem e utiliza
a biblioteca Tesseract para reconhecimento dos caracteres extraı́dos da imagem, ambos
descritos a seguir.

A biblioteca OpenCV tem como objetivo fornecer ferramentas que possam ser
usadas para a resolução de problemas que envolvem visão computacional. Possui desde
processamento de imagens de baixo nı́vel até funções de processamento de alto nı́vel, tal
como detecção de rostos. O desenvolvimento da biblioteca foi iniciado a partir de um
projeto de pesquisa da Intel em 1998 e disponibilizada em 2000 sob a licença BSD de
código aberto [Queue 2012].

A Tesseract, por sua vez, é uma biblioteca de rede neural para reconhecimento
de texto. Foi originalmente desenvolvida para o reconhecimento de textos apenas em
inglês, porém a partir da versão 2.0, foi possı́vel reconhecer qualquer texto, desde que
estivesse no formato UTF-8. Atualmente, a biblioteca se encontra na versão 4.0, trazendo
melhorias de precisão no reconhecimento de textos [Tesseract 2017]. Com ela, é possı́vel
reconhecer quais os caracteres de uma placa após ter sido feita a extração. Para isso, basta
realizar o treinamento da biblioteca para reconhecer o padrão de placas brasileiras.

2.2. WebService
O conceito de WebService surgiu a partir da necessidade de comunicação entre siste-
mas, não importando a linguagem na qual cada sistema foi desenvolvido, plataforma de
hardware ou software. Para o funcionamento do WebService, presume-se dois sistemas
trocando informações, onde um provê servições e o outro solicita os serviços. Quando um
serviço é solicitado, o provedor busca as informações requeridas em uma base de dados e
posteriormente envia as informações ao solicitante [Zavalik 2004].

Nesse projeto será desenvolvido um WebService para recebimento das imagens
digitais convertidas em Base64 e retorno de consultas sobre a situação legal do veı́culo
que serão realizadas pelo dispositivo móvel. Os dados sobre a situação do veı́culo serão
obtidos a partir de uma base de dados abastecida pelos próprios usuários da aplicação.

Base64 é um método de codificação e proteção de dados. Esse método consiste
em encontrar todos os caracteres ASCII, converter em números binários e em seguida
dividir os números binários em textos, para posterior conversão do texto em valores cor-
respondentes da Base64 [Ahmad et al. 2012]. Como resultado da codificação, é obtido



um texto com que pode conter até 64 tipos de diferentes caracteres. Por exemplo: a pala-
vra ”Placa”ao ser codificada se torna ”UGxhY2E=”. Com ele é possı́vel converter desde
textos até arquivos, onde poderá ser feito a decodificação e posterior transformação do
texto em arquivo novamente.

2.3. Concorrência no Android

O Android é um sistema operacional para dispositivos móveis lançado em 2007, que foi
desenvolvido tendo em vista os vários conjuntos de utilizadores e os diferentes nı́veis de
capacidade dos usuários. O sistema consiste em uma pilha de softwares completos, que
são baseados na linguagem de programação Java [Gandhewar and Sheikh 2010].

No Android é comum a concorrência por dados entre as diferentes funcionalida-
des de uma aplicação, tendo em vista que as aplicações se utilizam de diferentes eventos
do sistema operacional. Com isso, eventos assı́ncronos são gerados a partir de diversas
fontes, que vão desde a interface de usuário até os sensores do dispositivo. Essa assincro-
nia dos eventos pode fazer com que a aplicação seja corrompida durante a sua utilização,
impactando na sua utilização [Pavol et al. 2015].

Nesse projeto, serão estudadas técnicas de programação concorrentes para o An-
droid visando o bom funcionamento da aplicação e a automatização da captura das ima-
gens das placas veiculares.

2.4. Usabilidade

Para o desenvolvimento do protótipo, serão utilizados artefatos que viabilizem a utilização
da aplicação. Como a usabilidade está diretamente relacionada com a interface
[Nielsen 1990], existem vários aspectos que melhoram a usabilidade de um software.
[Nielsen 1995] define cinco aspectos para que seja medida e avaliada a usabilidade de um
software. Esses aspectos são: fácil de aprender, eficiente para usar, fácil de lembrar,
pouco sujeita a erros e agradável de usar.

Esses aspectos serão utilizados para o desenvolvimento da interface do protótipo
proposto nesse projeto.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento deste projeto se dará com as seguintes etapas:

- Definição do processo de atividades para obtenção da situação veicular; - Trei-
namento da OpenALPR; - Adaptação do Tesseract; - Substituição dos arquivos na Ope-
nALPR; - Desenvolvimento do WebService; - Desenvolvimento da aplicação; - Testar a
aplicação.

Detalhes sobre cada uma dessas etapas são apresentados ao longo desta seção.

3.1. Treinamento da OpenALPR para reconhecimento de placas brasileiras

Será realizado o treinamento da biblioteca OpenALPR para que possa ser feito o reco-
nhecimento de placas brasileiras. Serão utilizadas 1149 imagens fornecidas pelos desen-
volvedores da biblioteca. Para execução do treinamento será utilizado um algoritmo para
leitura das imagens fornecido pelos desenvolvedores.



3.2. Adaptação do Tesseract para reconhecer caracteres brasileiros

Após o OpenALPR estar reconhecendo o padrão de placa brasileiro, será feito uma
adaptação do Tesseract para identificação dos caracteres extraı́dos a partir da imagem
da placa. Essa adaptação consiste na substituição de arquivos originais da biblioteca para
arquivos modificados de identificação de caracteres brasileiros. O arquivo modificado é
disponibilizado pelos desenvolvedores do Tesseract.

3.3. Substituição dos arquivos originais da OpenALPR pelos gerados no
treinamento

Para que a OpenALPR consiga realizar a identificação de uma placa brasileira, será ne-
cessário substituir os arquivos originais da biblioteca pelos que foram gerados a partir
do treinamento da OpenALPR e pela adaptação do Tesseract para o reconhecimento dos
caracteres brasileiros.

3.4. Desenvolver o WebService

Nesta fase será desenvolvido o WebService para recebimento das imagens digitais a serem
reconhecidas. Como a biblioteca funciona por linha de comando, será embarcado um file
reader para executar comandos nativos do Linux. A cada imagem recebida, o comando de
reconhecimento da biblioteca será executado. Após feito o reconhecimento da imagem,
será obtido os caracteres da placa, que serão utilizados para pesquisa na base de dados.

3.5. Desenvolver o protótipo de aplicação móvel

Nesta fase será desenvolvido o protótipo de aplicação Android para captura das imagens
digitais e envio para o WebService. Após realizado o envio dos dados, o dispositivo terá
como resposta do servidor a situação do veı́culo caso o reconhecimento tenha sido feito,
caso contrário, será informado que não foi possı́vel obter os dados da placa.

4. RESULTADOS ESPERADOS
Após o desenvolvimento do protótipo, é esperado que a população brasileira o utilize para
fins de verificação de situação veicular, bem como para obtenção de informações sobre
áreas com maiores incidências de roubos e furtos de veı́culos, para assim contribuir para
a diminuição desses ı́ndices. Além disso, esperamos fornecer às seguradoras de veı́culos,
mais um meio de identificação de possı́veis áreas de risco, contribuindo para a cotação de
seguros a serem vendidos.
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Pública 2016. Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Gandhewar, N. and Sheikh, R. (2010). Google android: An emerging software platform
for mobile devices. pages 12–17.



HAMANN, R. (2017). Android passa Windows e é o SO mais usado no mundo; pelo
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Resumo. Um dos pontos crı́ticos no desenvolvimento de software é a garantia
da qualidade. Quando se desenvolve um produto de software gerenciando
sua qualidade, as chances de aquele sistema se tornar um fracasso reduzem
muito. Porém, como em qualquer outra área de gerência, a garantia da
qualidade também tem suas dificuldades, e é isso que esse trabalho irá abordar.
Notou-se que para obter sucesso no projeto, é muito importante a fase de
gerênciamento da qualidade. Esse artigo busca mostra quais são os princi-
pais desafios encontrados durante o gerenciamento da qualidade em um projeto.

Palavras-chave: garantia da qualidade, gerenciamento, dificuldades.

Abstract. One of the critical points in software development is quality assu-
rance. When developing a software product managing its quality, the chances
of that system becoming a failure greatly reduce. However, as in any other area
of management, quality assurance also has its difficulties, and that is what this
work will address. It was noted that to succeed in the project, the quality ma-
nagement phase is very important. This article seeks to show what are the key
challenges encountered while managing quality in a project.

1. Introdução
Uma necessidade que surgiu nos tempos atuais, foi a garantia da qualidade em Engenharia
de Software. Um produto só pode ser considerado um sucesso caso agregue valores reais
e proporcionem a satisfação ao cliente final. A qualidade em software surge com o intuito
de garantir isso. Um projeto com a qualidade garantida significa que ali será realizado
menos retrabalho e que o produto irá satisfazer às necessidades dos usuários [Boehm
et al. 1976]. Visto que qualidade em software é uma área toda de conhecimentos (tanto
é que existem normas ISO especı́ficas para isso), é comum que hajam dificuldades em
sua garantia. Foi feita uma análise de trabalhos relacionados às dificuldades e desafios
enfrentados na gerência da qualidade de software com o objetivo de identificar os maiores
riscos e o que fazer para evitá-los.

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, é mostrada a importância
da garantia da qualidade na Engenharia de Software; a Seção 3 mostra os principais desa-
fios e dificuldades no processo da garantia da qualidade em softwares; a Seção 4 mostra
as considerações finais.

2. Qualidade em projetos de software
Segundo o IEEE [IEEE 1990], o termo ”qualidade”pode ser entendido no contexto da
Engenharia de Software como o grau em que um sistema, componente ou processo satis-
faz os requisitos, as necessidades e expectativas do cliente/usuário. O entendimento de



qualidade de software é difı́cil, pois pode ser modificado de acordo com o contexto a qual
está inserida.

A Organização Internacional para Padronização (ISO) definiu uma norma para
padronização para serviços ou produtos (ISO 9001:19941), que pode ser implementada
por organizações de qualquer tamanho, independentemente da sua área de atividade. Essa
ISO é frequentemente usada no contexto da Engenharia de Software. Existe uma versão
brasileira da ISO 9001, que é a ABNT NBR ISO 9001. Ela também tem o objetivo de
ajudar no processo de garantia da qualidade em organizações. Também existe a ISO/IEC
9126 2, publicada em 1991, que é especificada na garantia da qualidade em software,
mas em 2011 esta ISO foi substituı́da pela ISO/IEC 250103, que também é especificada
na qualidade de software e adiciona caracterı́sticas de qualidade ligadas a ”segurança”e
”compatibilidade”.

A ”Garantia da Qualidade”visa avaliar a aderência das atividades executadas e dos
produtos de trabalho gerados a padrões, processos, procedimentos e requisitos estabele-
cidos e aplicáveis e também busca-se identificar desvios o quanto antes e acompanhar a
sua resolução até que sejam concluı́dos [de Castro Magalhães ].

3. Os desafios
Já foi visto na seção 2 o quão importante e difı́cil é manter a qualidade em produto de
software. Essa seção mostra os principais desafios encontrados durante o gerenciamento
da garantia da qualidade.

3.1. Gerenciar as partes interessadas
No desenvolvimento de um projeto, mais precisamente em sua gerência, um grande desa-
fio é o gerenciamento de todas as necessidades e expectativas das partes interessadas no
projeto, os chamados stakeholders.

Em um projeto, há diversos stakeholders, o cliente, o usuário do cliente, o patro-
cinador, o dono da empresa e muitos outros, onde cada um tem necessidades diferentes
e muitas vezes conflitantes. O gerente de projetos é o responsável por gerenciar esses
interesses e expectativas. O primeiro passo para o gerente conseguir obter um sucesso no
projeto, é identificar corretamente todas as partes interessadas no projeto e como as mes-
mas interagem, Hurtado [Hurtado 2013] observou que aqueles que conseguem descobrir
rapidamente a chave da interação das partes interessadas desvendam os enigmas que lhes
são apresentados e vão realizar seus projetos com muito mais êxito.

Hurtado [Hurtado 2013] disse que em projetos e empresas que trabalham de ma-
neira adequada com o gerenciamento das partes interessadas, o próprio trabalho e as ati-
vidades inerentes constituem o meio de o cidadão-empregado, em seu dia a dia, participar
da construção de um mundo melhor [Hurtado 2013]. Ou seja, trabalhar com esse tipo de
gerenciamento é algo a ser internalizado nas organizações, pois também é uma forma de
atrair tantos novos clientes e funcionários qualificados.

Gerenciar as partes interessadas também é sinônimo de um negócio grande e que
valoriza as pessoas que estão nele, é algo essencial a se fazer na empresa. Organizações

1http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=58569
2http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=35948
3http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86628



que não gerenciam as partes interessadas no desenvolvimento de projetos correm o risco
de perder clientes para a concorrência [Hurtado 2013].

3.2. Aplicação de ferramentas de qualidade
Manter a agilidade nos projetos e nas respostas dos problemas que enfrentados pelas
empresas é um ponto importante a ser focado, para que ela consiga se manter comparável
a seus concorrentes. Para obter esses resultados potenciais, utilizam-se de ferramentas de
qualidade.

As ferramentas da qualidade são meios que facilitam a resolução de problemas que
possam interferir no bom desempenho de um processo, produto ou serviço, e permitem
que a melhoria contı́nua seja alvo constante para uma organização. É através da utilização
das ferramentas da qualidade que as organizações conseguem identificar a causa de um
problema e desta forma tomar decisões mais acertadas para sua resolução [Pacheco et al.
2011].

A implantação de ferramentas de qualidade em projetos é um grande problema
enfrentados por depender de alguns fatores, como: o contexto de aplicação e os recursos
que são disponibilizados. Seguindo esse pensamento, Pacheco [Pacheco et al. 2011] ob-
servou que o contexto em que são aplicadas as ferramentas é determinante para a escolha
das ferramentas a usar. No entanto, para a implementação de ferramentas da qualidade
numa organização deve-se saber se existem todos recursos necessários para uma correta
utilização delas [Pacheco et al. 2011]. Algumas outras dificuldades quanto ao uso e a
aplicação de ferramentas são formação mal projetada e falta de apoio, falta de capacidade
para aplicar os conhecimentos, ferramentas mal selecionadas, resistência ao uso das ferra-
mentas e falta de comunicação sobre o benefı́cio do uso das ferramentas [McQuater et al.
1995].

As organizações podem utilizar as ferramentas para alcançar dois objetivos: defi-
nir a estratégia empresarial e, posteriormente, resolver os problemas que surjam em seu
gerenciamento [Pacheco et al. 2011].

3.3. Formulação dos requisitos de qualidade
Os requisitos funcionais especificam o que um sistema faz e os requisitos de qualidade
descrevem quão bem essas funções são realizadas [Blaine and Cleland-Huang 2008]. Os
requisitos de qualidade podem ser muito mais desafiadores para implementar do que fun-
cionais.

Normalmente, os clientes esperem que os requisitos de qualidade sejam atendidos,
mesmo não tendo expressado em nenhum momento interesse nesses assunto. A discussão
sobre os requisitos funcionais deve ser sempre um ponto a ser abordado na reunião de
definição dos requisitos do sistema.

É comum que na definição dos requisitos de qualidade sejam encontrados Trade-
offs, que está relacionado a perder uma qualidade ou aspecto de algo, ganhando em troca
outra qualidade ou aspecto. Por exemplo, as partes interessadas exigem que o sistema seja
altamente seguro. Isso pode implicar na perda de desempenho do software. Isso muitas
vezes gera conflito, pois os clientes querem que tanto segurança como bom desempenho
estejam presentes em seu sistema. Cabe ao gerente da qualidade encontrar um equilı́brio
entre essas partes, de modo que o cliente fique satisfeito.



3.4. Influências do gerente de projeto

A influência e liderança do gerente de projetos é um dos fatores mais importantes e crı́ticos
para o sucesso de um projeto. Russo, Ruiz e Cunha [Pacheco et al. 2011] realizaram um
estudo sobre as principais competências e habilidades de um lı́der:

• Gerenciamento da atenção: capacidade do lı́der de fixar a intenção, a visão ou a
direção no senso dos objetivos, metas e estratégias do projeto;
• Gerenciamento do significado: responsabilidade do lı́der de comunicar o signi-

ficado do resultado do projeto dentro da estratégia corporativa;
• Gerenciamento da confiança: um lı́der deve ser confiável. Os membros da

equipe seguirão um lı́der com quem sabem que podem contar, mesmo que estejam
em desacordo com seu ponto de vista [RUSSO et al. 2005];
• Gerenciamento de si mesmo: esse gerenciamento é crı́tico. Se a pessoa está

motivada e tem conhecimento e habilidade, haverá uma boa chance de empregá-
los de uma maneira efetiva [RUSSO et al. 2005].

Com esses quatro pontos base, o gerente de projetos consegue ter uma grande
influência dentro da equipe, pois trabalha também a gestão de pessoas onde vai motivar
a equipe e fazer com que cada integrante dê o melhor de sı́. Dentro dessas habilidades
também se encontra a Autoconfiança, tida como a principal habilidade que um gerente
deve ter, onde exige que ele tenha presença marcante e transmita suas opiniões, mesmo
sendo impopulares – além de serem decididos e capazes de tomar decisões sensatas a
respeito de incertezas e pressões [RUSSO et al. 2005].

3.5. Identificação e entendimento das necessidades implı́citas

É comum que os clientes/usuários do sistema tenham expectativas que não sejam discu-
tidas na definição das funcionalidades do sistema. Diferentes stakeholders podem tem
expectativas distintas também [GOMES 2008]. Para evitar constrangimentos e retraba-
lho depois da finalização do software, é necessário se utilizar de técnicas que ajudam a
alinhar as expectativas dos stakeholders e o entendimento do software pelos desenvolve-
dores. Uma técnica bastante utilizada é a prototipação, que é uma técnica utilizada para
verificar se o entendimento da equipe a respeito do software coincide com a expectativa
do usuário. O problema em utilizar essa técnica é que o cliente acredita que o sistema será
desenvolvido com pouco tempo decorrido, já que na prototipação geralmente é montado
uma tela mostrando como seria o sistema real.

A norma ISO/IEC 9126 define qualidade de software como “A totalidade de ca-
racterı́sticas de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer neces-
sidades explı́citas e implı́citas”. A partir disso, nota-se que o entendimento de requisitos
implı́citos também é de responsabilidade da equipe desenvolvedora.

4. Considerações Finais
Como visto na Seção 3, os desafios no processo de garantia da qualidade são muitos e
alguns bem complicados. Para que um gerente de projetos consiga bons resultados em
seus projetos, é necessário um conhecimento prévio na gerência de projetos e no uso de
ferramentas que ajudam nesse processo. E, quando se trata da gerência da qualidade, é
necessário que não se deixe passar nenhum detalhe na fase de definição de requisitos, que
é onde deve ser feita também a definição de atributos de qualidade para o cliente.
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Abstract. The Dynamic Software Product Line (LPSD) approach extends the
Software Products Line (LPS) concept and produces software capable of adap-
ting to the needs at runtime. Thus, it is a challenge to evaluate the quality of
LPSDs, especially the features model, which represents these adaptations and
commonalities and LPSD variabilities. In this context, this work identifies some
challenges and opportunities to evaluate the quality of feature models in LPSDs
as more developers apply LPS to dynamic systems.

Keywords. Feature Models; Dynamic Software Product Line; Quality Evalua-
tion.

Resumo. A abordagem de Linhas de Produto de Software Dinâmicas (LPSD)
estende o conceito de Linha de Produtos de Software (LPSs) e produzem softwa-
res capazes de se adaptar às necessidades em tempo de execução. Dessa forma,
é um desafio avaliar à qualidade das LPSDs, especialmente o modelo de fe-
atures, que representa essas adaptações e comunalidades e variabilidades da
LPSD. Neste contexto, este trabalho identifica alguns desafios e oportunidades
para avaliar a qualidade dos modelos de features em LPSDs à medida que mais
desenvolvedores aplicam LPS a sistemas dinâmicos.

Palavras-chave. Modelos de Features; Linhas de Produto de Software
Dinâmicas; Avaliação da Qualidade.

1. Introdução

O reuso é uma estratégia que vem sendo utilizada amplamente pelas organizações com
o objetivo principal de agilizar e reduzir os custos de desenvolvimento de software
[Griss 1997]. Para a construção de sistemas pertencentes à mesma famı́lia, ou seja, que
possuem um mesmo domı́nio, é possı́vel sistematizar o reuso de software com a aplicação
do conceito de Linha de Produto de Software (LPS) [Pohl 2005].

A medida que novos domı́nios de aplicação surgem, se torna cada vez mais difı́cil
gerenciar a variabilidade, controlar a qualidade e prever toda a funcionalidades de uma
LPS. Então, se faz necessário a abordagem de Linhas de Produto de Software Dinâmicas
(LPSD), que são planejadas para produzir softwares capazes de se adaptar às necessidades
dos usuários em tempo de execução e evoluir de acordo com as restrições do domı́nio
[Svein Hallsteinsen 2008], o que a LPS tradicional não consegue fornecer devido à sua
natureza estática.



A feature, em uma LPS ou LPSD, corresponde a uma caracterı́stica do produto
que é visı́vel ao usuário final, um contexto do sistema que o usuário tem contato direto
[Benavides 2010]. Para apoiar o estudo de variabilidade, existem os modelos de feature,
onde é possı́vel determinar os pontos de variabilidade e as semelhanças de um domı́nio
particular [Kang et al. 1990], tornando possı́vel modelar os conjunto de requisitos dos
produtos e relacioná-los através de suas caracterı́sticas.

A proposta deste trabalho é apresentar, através de uma revisão de literatura, tra-
balhos de pesquisa e estudos que demonstram as oportunidades e desafios envolvidos em
avaliar a qualidade dos modelos de feature em Linhas de Produtos de Software Dinâmicas.
Exemplificando a complexidade do processo de avaliação de qualidade destes modelos e
suas implicações no desenvolvimento de sistemas que possuem requisitos de variabili-
dade dinâmica. Assim como difundir a importância que essa atividade possui e identificar
as oportunidades envolvidas em contribuir com qualidade dos produtos desenvolvidos em
domı́nios emergentes e cada vez mais complexos da computação.

2. Fundamentação Teórica
Linhas de Produto de Software Dinâmicas (LPSD) suportam variabilidade tardia ou em
tempo de execução, resultando em sistemas que são capazes de incorporar mudanças e
atender aos novos requisitos de acordo com as necessidades dos usuários e as condições do
meio ambiente [Tom Dinkelaker 2010]. A variabilidade em tempo de execução consiste
em configurações de produto visı́veis aos clientes e seus usuários de sistemas, onde podem
escolher uma configuração disponı́vel entre as diversas apresentadas [Júnior 2014].

Essa abordagem integra os conceitos de Linhas de Produto Software (LPS) e sis-
temas adaptativos, resultando em produtos de software feitos com uma alta modificabili-
dade [Svein Hallsteinsen 2008]. As dificuldades na implementação, controle e gestão da
variabilidade dos sistemas desenvolvidos em LPSD, justificam o uso de um mecanismo
para modelagem da variabilidade: O modelo de feature, que representa um conjunto de
caracterı́sticas organizadas hierarquicamente em uma estrutura de árvore, onde a raiz é o
conceito principal do produto [Benavides 2010]. Essa estrutura representa a informação
de todos os possı́veis produtos de uma LPS ou LPSD, em termos de caracterı́sticas e
relacionamentos entre eles.

2.1. Avaliação da Qualidade em LPSs e LPSDs
O modelo de feature representa um artefato vital em LPS e LPSDs para fornecer uma
visão esquemática da representação de semelhanças e pontos de variabilidade dentro de
uma famı́lia de sistemas [Mendonça 2009]. Assim como auxiliar na definição das features
comuns durante o processo de engenharia de domı́nio dos produtos e diminuir a distância
entre os usuários finais e os desenvolvedores com o produto que está sendo desenvolvido.

O padrão ISO/IEC 12207 define a qualidade como ”o grau em que um sistema,
componente ou processo atende aos requisitos especificados e as necessidades do cliente
ou expectativas do usuário”[ISO/IEC:2008 ]. Para avaliar a qualidade de um artefato ou
componente, uma estratégia eficaz é o uso de medidas ou métricas. Identificar o conjunto
de medidas que podem ser usadas; quais as caracterı́sticas de qualidade a serem avaliadas;
adotar um protocolo de avaliação; definir e mensurar os atributos de qualidade com base
nas medidas consideradas, são atividades inerentes ao processo de avaliação de qualidade
[Boehm et al. 1976].



Linhas de Produto de Software Dinâmicas são planejadas para se adaptar ao
ambiente atual, às possı́veis mudanças e para ter maior controle sobre a variabilidade
[Mahua Banerjee 2016]. Nos seus modelos de feature também são determinados as de-
pendências estruturais e operacionais entre os recursos dos produtos e seus pontos de
variação. Esses e outros aspectos especiais refletem na qualidade e na complexidade
da avaliação da qualidade desses modelos, pois determinadas mudanças em tempo de
execução podem impactar tanto na sua estrutura quanto na configuração atual de recursos
suportados pelo do sistema.

3. Oportunidades e Desafios
A avaliação da qualidade dos modelos de feature é fundamental para garantir que erros
ou inconsistências nos estágios iniciais do desenvolvimento não se espalhem por toda a
Linha de Produto [Carla I.M. Bezerra 2016]. Trabalhos de pesquisa e estudos de caso
demonstram as oportunidades de garantir a qualidade de uma LPS e LPSD por meio da
avaliação da qualidade do seus modelos de feature:

• Em [Carla I.M. Bezerra 2015] foram identificadas medidas para a avaliação da
qualidade do modelo de features referentes aos seguintes atributos de quali-
dade: modularidade, reusabilidade, tamanho do modelo de features, validade das
configurações, flexibilidade da configuração, profundidade da árvore, complexi-
dade ciclomática, conectividade entre os componentes do modelo de features, grau
de envolvimento das features na definição das restrições de integridade e corre-
tude. Esses atributos possibilitam a avaliação da qualidade de uma LPS e estão
relacionados à manutenibilidade, eficiência de desempenho, adequação funcional,
usabilidade, portabilidade, confidencialidade e segurança.

• A pesquisa realizada por [Montagud 2009] identifica 165 medidas relacionadas
com 97 atributos de qualidade diferentes. Indicando que 90% dessas medidas
avaliam atributos de manutenibilidade e 67% dessas medidas são usadas durante
a engenharia de domı́nio, processo responsável por estabelecer a plataforma de
reutilização e define o que é comum e o que é variável da linha de produtos.

• O estudo de [Bezerra 2016] mostra que é possı́vel identificar um conjunto de me-
didas de qualidade que possa ser utilizado para suportar a avaliação da manuteni-
bilidade dos modelos de features em LPSD. A agregação dessas medidas, gerando
novas 4 medidas agregadas, as quais estão relacionadas a diferentes aspectos do
modelo de features: tamanho, estabilidade, flexibilidade e dinamicidade, assim
como a aplicação dessas medidas em 30 modelos.

Com o desenvolvimento de sistemas cada vez mais adaptativos e inteligentes, a
dependência e sensibilidade ao contexto das features aumenta conforme as mudanças de
condições no ambiente [Júnior 2014]. A garantia da qualidade em LPSDs procura atingir
essas features de contexto, e como são analisadas e gerenciadas. Para isso, é importante
obter medidas de qualidade para prover resultados quantitativos a respeito da flexibilidade
e variabilidade das features.

Surgem então os primeiros desafios em avaliar a qualidade dos modelos de feature
em LPSD e garantir que eles representam corretamente as suas propriedades de contexto
e suas possı́veis mudanças em um ambiente de execução, a definição de medidas, que
dentre as principais seriam elas:



Para avaliar a qualidade da modelagem de features de contexto:
• Avaliar a adequação da abordagem da modelagem de feature: seja um modelo de

feature para features de contexto e outro modelo para as que não são de contexto;
ou um único modelo representa tanto features de contexto como de não-contexto
[Rafael Capilla.; Ortiz 2014].

• Avaliar a qualidade da modelagem quanto a identificação das propriedades per-
tinentes às mudanças de ambiente ou com o que o sistema interage, além
das features que podem ser ativadas ou desativadas em tempo de execução
[Rafael Capilla.; Ortiz 2014].
E para avaliar o desenvolvimento da variabilidade em tempo de execução:

• Avaliar a representação da variabilidade em tempo de execução e mudanças de
pontos variantes em unidades de software novas e existentes durante o tempo de
execução. [Rafael Capilla 2011];

• Avaliar e validar a qualidade do novo modelo de feature estabelecido automati-
camente na LPSD, garantindo a manutenibilidade, consistência e estabilidade do
sistema [Rafael Capilla 2011];

• Avaliar o tempo de execução e interferência da implantação automática de produ-
tos reconfigurados em tempo de execução [Rafael Capilla 2011].
É possı́vel observar que para a avaliação da qualidade de produtos de uma LPSD,

é necessário obter medidas dinâmicas, coletadas durante a execução. Visto que há uma
necessidade de operações de gerenciamento de variabilidade especı́ficas e sensı́veis ao
contexto em LPSD, é natural que a avaliação da qualidade de seus modelos de feature
se torne mais complexa. E que as caracterı́sticas especiais de LPSDs, principalmente da
variabilidade em tempo de execução, representam os principais desafios na avaliação da
sua qualidade.

4. Conclusão
Linhas de Produtos de Software Dinâmicas (LPSDs) estão emergindo como uma me-
todologia recente para aplicação do Reuso de Software em problemas complexos, que
podem sofrer alterações em tempo de execução. Para gestão da variabilidade desses sis-
temas, o conceito de modelo de feature auxilia na identificação dos pontos de variação e
na modelagem das propriedades especı́ficas dos produtos. Trabalhos de pesquisa e casos
de estudo sugerem que as medidas de qualidade podem ser efetivamente utilizadas para
apoiar a avaliação da qualidade de modelos de feature em LPS e que a qualidade destes
modelos pode estar diretamente ligada a qualidade dos produtos desenvolvidos.

Verifica-se que a garantia de qualidade nas LPSDs é mais complexa pela existência
de caracterı́sticas presentes em sistemas sensı́veis ao contexto, pois tais sistemas estão vin-
culados às ações e mudanças em tempo de execução, exigindo que os modelos de features
possuam aspectos que se adequem e reestruturem conforme as exigências do ambiente.
Sendo assim, a avaliação do modelo de feature em LPSD pode trazer benefı́cios tangı́veis
a qualidade aos produtos de software desenvolvidos, vistos que estes são mais complexos,
robustos, dinâmicos e pertencentes a domı́nios emergentes da tecnologia. Como trabalhos
futuros, pretende-se: (i) identificar LPSs e LPSDs reais e a partir delas, criar um dataset;
(ii) elaborar uma abordagem de avaliação da qualidade desses modelos para guiar o en-
genheiro de domı́nio no processo de avaliação; e (iii) agregar as medidas identificadas a
outras medidas para cálculo de outros fatores de qualidade do modelo de features.
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Resumo. Esse artigo tem como objetivo estudar a relação dos sentimentos en-
contrados em mensagens de um projeto de software com algumas técnicas que
auxiliam na melhoria do código, como a refatoração de código e bad smells. É
abordado também como ocorre o processo de análise de sentimentos automati-
zado um projetos de software utilizando técnicas de aprendizagem de máquina
e a utilização de dicionários prontos para a análise de sentimentos. Além disso,
verificou-se a relação da refatoração de código com a ocorrência de sentimen-
tos positivos nos desenvolvedores.
Palavras-chave: Classificação automática, Análise de sentimentos, Análise e
Refatoração de Código.

Abstract. This article aims to study the relationship of feelings found in messa-
ges of a software project with some techniques that help in code improvement,
such as code refactoring and bad smells. It is also approached as occurs the
process of analysis of automated feelings a software projects using techniques
of machine learning and the use of dictionaries ready for the analysis of fee-
lings. In addition, the relationship of code refactoring with the occurrence of
positive feelings in the developers was verified.

1. Introdução
Uma dos grandes problemas das empresas que desenvolvem software atualmente é con-
seguir manter a qualidade do produto, de modo que não seja gasto muito esforço pos-
teriormente com a manutenção do software. Existem técnicas que ajudam a melhorar a
qualidade do código, para que não haja necessidade desse esforço posterior. Uma delas é
a detecção de Bad Smells, que são partes do código que saem dos padrões de qualidade,
assim podendo ser melhorado com refatoração [Fowler and Beck 1999].

A análise de sentimentos em projetos de software pode auxiliar o entendimento
da qualidade do que está sendo produzido. Os fatores humanos como humor e outros
sentimentos desempenham um papel importante na obtenção de um produto de software
de qualidade [Graziotin et al. 2014]. Segundo Graziotin, Wang e Abrahamsson [Graziotin
et al. 2014], os desenvolvedores mais felizes são os que mais solucionam problemas, em
termos analı́ticos.

Neste sentido, este trabalho busca por meio de técnicas de aprendizagem de
máquina e análise de Bad Smells investigar as seguintes hipóteses, analisando um pro-
jeto de software:



• H1: Os sentimentos negativos estão ligados aos Bad Smells existentes;
• H2: Os sentimentos positivos estão correlacionados ao ı́ndice de refatoração de

código; e
• H3: Quão melhor é a criação de um modelo de classificação voltado para as men-

sagens de commits em relação a um modelo predefinido para análise de sentimen-
tos.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a
fundamentação teórica em que esse trabalho se baseia; a Seção 3 explica como os dados
foram coletados e como foi configurada a automatização de suas classificações; a Seção 4
mostra a análise dos resultados encontrados; a Seção 5 descreve os trabalhos relacionados;
e a Seção 6 apresenta as conclusões do estudo.

2. Fundamentação teórica
A seguir, são explicados os principais conceitos envolvidos neste trabalho.

2.1. Análise de Sentimentos

Os sentimentos neste trabalho foram identificados por meio de duas formas:

1. Aplicação da técnica de Naive Bayes: o algoritmo Naive Bayes é amplamente
utilizado para a classificação automatizada com base na aplicação do teorema de
Bayes. Ele trabalha em cima de um conjunto inicial de treinamento e classifica as
mensagens seguintes com base nesse conjunto inicial.

2. Ferramenta SentiStrength1: SentiStrength é uma ferramenta utilizada para análise
de sentimentos em mensagens curtas. Ele atribui uma pontuação negativa e uma
positiva para cada mensagem. A ferramenta define um dicionário com algumas
palavras associadas à sua respectiva pontuação que é de 1 (positivo) a 5 (extrema-
mente positivo) para palavras com sentimento positivo ou de -1 (pouco negativo)
a -5 (extremamente negativo) em casos de palavras com sentimento negativo.

2.2. Bad Smells

Bad Smells de acordo com Fowler e Beck [Fowler and Beck 1999] são estruturas no
código que sugerem a possibilidade de refatoração. Fowler e Beck identificaram 22 Bad
Smells em “Refactoring: improving the design of existing code” [Fowler and Beck 1999].
Dos bad smells identificados por Fowler, foram analisados quatro nesse trabalho: Feature
Envy, Large Class (também conhecida por God Class), Long Method e Switch Statements
(uma variante de Type Checking). Por meio da ferramenta JDeodorant2, foi automatizada
a coleta dos bad smells para cada branch do projeto analisado.

• Feature Envy (método invejoso): acontece quando um método usa mais de re-
cursos de outros objetos que os dele mesmo. É comum acontecer quando uma
variável é trocada de classe. Caso isso aconteça, os métodos que acessam essa
variável também devem mudar de classe.
• Large Class ou God Class: acontece quando uma classe tem muitos

métodos/atributos/linhas de código. A solução para esse bad smell é dividir essa
classe.

1http://sentistrength.wlv.ac.uk/
2https://github.com/tsantalis/JDeodorant



• Long Method (método longo): acontece quando um método tem muitas linhas
de código. A solução é dividir esse método em outros métodos (quantos forem
necessários).
• Switch Statements: acontece quando se tem uma sequência de operadores

switch/case ou de declarações if complexas.

3. Metodologia

Para realizar esse estudo, foi utilizado o projeto de código aberto Hadoop3 no GitHub
para a obtenção das mensagens de commit. Coletou-se as mensagens de três branches
desse projeto, onde a primeira foi usada como modelo para a análise com o algoritmo
Naive Bayes. Também foi analisada com a ferramenta SentiStrength na segunda e terceira
branch.

Inicialmente, foi realizada uma classificação manual por um especialista no
domı́nio para as mensagens de cada branch. As mensagem de commit coletadas fo-
ram classificadas em positivo, negativo ou neutro de acordo com o seu sentimento. Essa
classificação manual serviu como base para definir a corretude das classificações realiza-
das pelo algoritmo Naive Bayes e pelo dicionário de SentiStrength.

3.1. Análise utilizando Naive Bayes

O conjunto de treinamento utilizado para o Naive Bayes foi a classificação manual da
primeira branch, onde de um total de 140 mensagens, 4.29% eram negativas, 37.86%
neutras e 57.86% positivas. Para a segunda e terceira branches foi realizado a classificação
utilizando o modelo criado a partir da primeira branch. A precisão das análises para essas
branches foi dada em 78%.

3.2. Análise utilizando SentiStrength

A ferramenta SentiStrength foi utilizada para analisar os dados de duas formas: a pri-
meira,com o dicionário original e a segunda, foram adicionadas palavras especı́ficas do
contexto de engenharia de software ao dicionário. Este estudo está relacionado a hipótese
3, que será discutido melhor na Seção 4.3.

Para o dicionário de palavras adaptado, este trabalho baseou-se em estudos ante-
riores, que serão melhor abordados na Seção 5. Além disso, foi observado por um espe-
cialista neste contexto que as palavras fix e contributed tem uma influência no sentimento
positivo das mensagens.

4. Análise dos Resultados
Essa Seção apresenta a análise dos resultados para cada hipótese definida na Seção 1. Para
investigá-las, foi realizada uma coleta de dados sobre refatoração de código, ocorrência
de Bad Smells e análise de sentimentos.

4.1. Resultados para a Hipótese 1

A Hipótese 1 descreve que os sentimentos negativos estão ligados aos Bad Smells exis-
tentes no projeto. Para chegar a uma conclusão, foi preciso realizar a coleta dos dados

3https://github.com/apache/hadoop



Tabela 1. Análise de Bad Smells
Feature envy God Class Long Method Type Checking

Segunda branch 5 56 0 12
Terceira branch 6 55 0 13

referentes a sentimentos negativos e aos Bad Smells no código. Para a segunda branch
foram identificados por um especialista no domı́nio 2 (0.926%) mensagens de commit
negativos, de um total de 216. Para a terceira branch, foram encontrados 8 (3.008%)
mensagens de commit negativas, de um total de 266. A quantidade de Bad Smells de-
tectados pela ferramente JDeodorant para essas duas branches são mostrados na Tabela
1.

A partir disso pode-se concluir que a aparição de mensagens de commit com sen-
timentos negativos não tem relação com a existência de Bad Smells no projeto, já que o
ı́ndice de mensagens com sentimentos negativos é baixo, no entanto a quantidade de Bad
Smells no código é alta.

4.2. Resultados para a Hipótese 2

A Hipótese 2 diz que os sentimentos positivos estão ligados ao ı́ndice de refatoração
de código. Para demonstrar isso, foi coletada a quantidade de commits que conti-
nham refatorações utilizando a ferramenta RefDiff4, que emprega uma combinação de
heurı́sticas com base em análise estática e similaridade de código para detectar 13 tipos
de refatorações. Obteve-se para a segunda branch 30 (13.889%) commits que continham
no mı́nimo uma refatoração e para a terceira branch, 40 (15.038%). A porcentagem de
mensagens com sentimentos positivos foi de 66.667% e 66.917% para a segunda e terceira
branches respectivamente.

O que pode-se concluir a partir desses dados, é que quando o ı́ndice de
refatorações aumenta, o ı́ndice de mensagens com sentimentos positivos também au-
menta, devido às mensagens de correção de bug (Fix bug) aumentar.

4.3. Resultados para a Hipótese 3

A Hipótese 3 busca mostrar o quão melhor é a utilização de um modelo de classificação
voltado para as mensagens de commits em relação a um modelo predefinido para análise
de sentimentos. Para chegar a um resultado para essa hipótese, foi feita uma comparação
entre a classificação feita pelo SentiStrength com o dicionário original, o alterado.
Obtendo-se o melhor entre essas duas abordagem, comparamos com a classificação re-
alizada por uma classificação utilizando o algoritmo de Naive Bayes.

A Figura 1 ilustra que a utilização do SentiStrength com o dicionário modificado
é melhor para esse contexto, por isso ela foi utilizada para realizar a comparação com o
algoritmo de Naive Bayes. Para isso, foi feita uma análise comparando os resultados de
cada um dos métodos com a classificação manual, realizada pelo especialista no assunto.

Os resultados são mostrados na Figura 1. A partir disso, pode-se concluir que
quando se trata da análise de sentimentos positivos, o algoritmo de Naive Bayes é melhor.

4https://github.com/aserg-ufmg/RefDiff



Já para a análise de sentimentos neutros, o SentiStrength é melhor. Para os sentimentos
neutros, o SentiStrength também é melhor, porém não é tão bom, pois encontrou um baixo
ı́ndice de mensagens com esse sentimento.

Figura 1. Resultados das classificações para a segunda e terceira branches

5. Trabalhos Relacionados
Em [Souza and Silva 2017] foi realizado um estudo empı́rico que visa identificar a relação
do sentimento do desenvolvedor com quebras durante a integração contı́nua. Em [Grazi-
otin et al. 2014] foi realizado um estudo empı́rico com 42 desenvolvedores de software,
com o intuito de descobrir se suas emoções positivas tinham relação entre os estados afe-
tivos, a criatividade e as habilidades analı́ticas de resolução de problemas. O trabalho [Is-
lam and Zibran 2016] realizou um estudo sobre o impacto das emoções em mensagens de
commits de 50 projetos de código aberto. Nesse estudo, chegou-se à conclusão de que as
emoções dos desenvolvedores influenciam no desenvolvimento do software.

6. Conclusão
O estudo mostrou evidências de que os sentimentos negativos não estão ligados a aparição
de Bad Smells no código, a aparição de sentimentos positivos está ligada ao ı́ndice de
refatoração do código e que dependendo do sentimento que se deseja encontrar, diferen-
tes métodos podem ser melhor. Uma abordagem interessante para pesquisas futuras é
verificar se essas hipóteses também são válidas em outros projetos.
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Av. José de Freitas Queiroz, 5003 - 63.902-580 - Cedro - Quixadá - Ceará - Brasil
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Abstract. This paper describes the proposal for the construction of a tool for the
management of the scheduling student’s Term Paper, to systematize the work that
is now done manually and has some improvement points. Aiming at improving
the quality of the work of all those involved in the construction of a Term Paper.

Resumo. Este artigo descreve a proposta para a construção de uma ferramenta
para a gestão do agendamento dos trabalhos de conclusão de curso, para siste-
matizar o trabalho que hoje é feito de forma manual e possui alguns pontos de
melhoria. Visando a melhoria na qualidade do trabalho de todos os envolvidos
na construção de um trabalho de conclusão de curso.

1. Introdução

O artigo descreve a proposta de desenvolvimento para uma ferramenta que irá auxiliar
a gestão do agendamento de Trabalhos de Conclusão de Curso(TCC) para o campus da
Universidade Federal de Quixadá.

Este artigo está organizado em quatro seções, que sucedem esta introdução. A
primeira descreve como é realizado o processo atual de agendamento de uma defesa de
TCC, onde também destacamos os pontos de melhoria nesse processo.

A sessão seguinte, fala sobre nossa proposta de intervenção, um sistema de gestão
e agendamento de TCC, o SIGAT. Aqui descreveremos suas principais funcionalidades e
a justificativa para sua construção.

A próxima seção, descreve as técnicas de coletas que foram utilizadas para o le-
vantamento de requisitos do SIGAT e os resultados obtidos. Nela também são apresenta-
das as tecnologias e arquitetura utilizadas para a construção da ferramenta e a justificativa
para a escolha de cada tecnologia.

Finalmente, apresentamos nossas conclusões, o estágio atual de desenvolvimento
da ferramenta e os trabalhos futuros.

2. Problematica

2.1. Como é o processo atual do agendamento dos TCCs?

Atualmente, a UFC campus Quixadá, gerencia os agendamentos das datas de defesa dos
TCCs dos alunos através de um documento online, além disso não há nenhuma forma de
controle automatizado.



O processo começa quando a Secretária acadêmica cria um documento na fer-
ramenta google docs preenche com as observações e uma lista de todos os professores
orientadores de TCC I e II, após isso ele compartilha com os orientadores e os professo-
res da disciplina de PPC&T.

Cada orientador é responsável por colocar os dados de agendamento do TCC,
aluno e horário desejado para a defesa. O mesmo também é responsável por definir quais
serão o professores da banca de defesa.

Um dos professores orientadores da disciplina PPC&T organiza o documento para
facilitar a compreensão do mesmo e ainda confere a agenda dos orientadores para tentar
evitar que haja duplicidade de atividades no mesmos horários.

Nesse ponto, a secretaria acadêmica se responsabiliza por alocar as salas e horários
para as defesas de TCC, com base nos horários solicitados pelos orientadores, e em seu
cadastro de salas disponı́veis, uma planilha eletrônica. Caso não seja possı́vel conciliar
as solicitações dos orientadores com as salas e horários disponı́veis, o orientador deverá
escolher um novo horário.

2.2. Oportunidades de Melhoria
Ao analisar a forma como o processo atual é desenvolvido, encontramos algumas oportu-
nidades de melhoria, tais como:

Como o trabalho é feita todo de forma manual, existe uma falta de controle nas
agendas dos orientadores, já que, por falta de atenção, o orientador pode marcar mais de
uma defesa no mesmo horário.

A alocação das salas e horários é um trabalho custoso e demorado, visto que o
responsável pela secretaria acadêmica precisa realizar uma consulta manual em dois do-
cumentos distintos, para então definir a data e o horário final para cada uma das defesas
de TCC.

A entrega final do arquivos do trabalho deve ser entregue com as correções exigi-
das pela banca de defesa, porém alguns alunos e/ou orientadores não entregam a versão
final dos trabalhos sem as correções necessárias e a secretaria acadêmica não tem o co-
nhecimento se houve ou não a correção.

3. O SIGAT
3.1. O que é o SIGAT?
O SIGAT é o Sistema de Gestão e Agendamento de Trabalhos de Conclusão do Curso
(SIGAT), por onde acontecerá o gerenciamento do agendamento das defesas de TCCs.

Cadastrar usuários: Será possı́vel cadastrar todos os envolvidos na defesa de um
TCC, todos os usuário que o sistema terá, estão especificados na seção 4.3.

Agendar defesa: Os orientadores agendarão seus horários desejados para as de-
fesas de seus orientandos por meio do sistema, nesse ponto, também será realizado uma
verificação dos horários dos orientadores, para garantir que não haja duplicidade de defe-
sas no mesmo horário.

Enviar TCC: O aluno poderá enviar o arquivo do seu trabalho para o orientador
e/ou banca além da coordenação de curso e o professor de PPC&T, cada envio terá seu



status, para que assim, seja possı́vel realizar um melhor acompanhamento do trabalho. O
envio da entrega final do TCC também será realizada por meio do sistema.

Notificar usuários: A ferramenta também notificará por e-mail cada usuário so-
bre atualizações de seus respectivos interesses, como atualizações sobre o pedido de
confirmação de sala, de documento de TCC submetido para banca, entre outras.

Impressão de documentos: A impressão dos documentos necessários para a de-
fesa, além de outros documentos necessários para o desenvolvimento do TCC, como: o
termo de ciência de orientação, ata de defesa, ata de avaliação, entre outros documentos
será emitida pelos sistema.

3.2. O porque dessa ferramenta?

O projeto surgiu após uma avaliação sobre a maneira como estava sendo realizado o pro-
cesso de agendamento dos TCCs, no campus da UFC de Quixadá. Após essa análise
inicial, percebemos que o processo requer muito trabalho manual, é custoso e demorado,
além de possuir diversos pontos de melhoria, sobretudo com a inclusão de uma ferra-
menta que seja capaz de automatizar e organizar o trabalho realizado pelos responsáveis
envolvidos.

4. Coleta de Dados e Resultados

4.1. Quais técnicas foram utilizadas?

Para a coleta de dados foram utilizadas duas técnicas de levantamento de requisitos, são
elas:

• Entrevista:
– Uma entrevista semi-estruturada com perguntas abertas foi realizada com

4 pessoas envolvidas no processo de agendamento atual: um orientador
de TCC, a professora de PPC&T, o responsável pela secretaria acadêmica
e um professor membro de banca de defesa de TCC [De Oliveira 2017,
Oliveira 2017, Pinheiro 2017a].

• Questionário:
– Realizamos um questionário com perguntas abertas em caráter explo-

ratório, utilizado para direcionar a definição dos requisitos da ferramenta
[Pinheiro 2017b].

4.2. Quais resultados obtidos?

Os resultados obtidos foram:

• O conhecimento de um documento que regulamenta trabalho de conclusão de
curso.
• O conhecimento de como é o processo atual no agendamento da defesa.
• Quais são as pessoas envolvidas e quais os seus respectivos papéis.
• Quais os principais pontos de melhoria.



4.3. Quem são os usuários do sistema?

Como usuários do sistema temos:

• Orientadores de TCC I e II
• Alunos de TTC I, II e/ou PPC&T
• Professores de PPC&T
• Coordenação de Curso

– Coordenador
– Vice-Coordenador
– Secretário do curso

• Secretaria Acadêmica
• Banca de Defesa

4.4. O que será usado para a construção da ferramenta?

• Java
– Java é uma linguagem de programação e plataforma computacional

[Oracle 2017].
• Spring Boot

– O Spring Boot é uma ferramenta para o desenvolvimento de aplicações
que utilizam o framework Spring sem que seja necessária praticamente
nenhuma configuração [Alexandre 2017a].

• Spring Security
– Spring Security tem o foco em tornar a parte de autenticação e autorização

uma coisa simples de fazer [Alexandre 2017b].
• MySQL

– O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de
código aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas
bases de dados.

• HTML, CSS, JavaScript
– HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas da Web

[W3Schools 2017].
– CSS é a linguagem que especifica o layout das páginas da web

[W3Schools 2017].
– JavaScript é a linguagem que controlar o comportamento das páginas da

web
[W3Schools 2017].

• Thymeleaf
– Thymeleaf é um moderno mecanismo de modelo de Java do lado do servi-

dor para ambientes web e autônomos [Thymeleaf 2017].
• Materialize

– Um framework front-end moderno e responsivo baseado em Material De-
sign [Materialize 2017].

• GitHub
– Um sistema de controle de versão distribuı́do livre e de código aberto pro-

jetado para lidar com tudo, desde projetos pequenos a muito grandes com
velocidade e eficiência [Git 2017].



5. Trabalhos futuros
Como trabalhos futuros, pode-se apontar:

• A construção da ferramenta, que já está em desenvolvimento pela a equipe do
projeto HackerSpace Qx.
• Além da construção citada anteriormente, realizaremos a implantação e teste da

ferramenta no ambiente de produção, para a avaliação e testes com os usuários
finais do sistema.
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Oracle (2017). O que é a Tecnologia Java e porque preciso dela? https://www.
java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml. [Online; acessado
em 21-Outubro-2017].

Pinheiro, T. (2017a). Entrevista Privada.

Pinheiro, T. (2017b). Questionário Privado.

Thymeleaf (2017). Tı́mpe. http://www.thymeleaf.org/. [Online; acessado em
21-Outubro-2017].

W3Schools (2017). JavaScript Tutorial. https://www.w3schools.com/js/
default.asp. [Online; acessado em 21-Outubro-2017].
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Abstract. Dyslexia is a learning disorder that is often overlooked by profession-
als. But when detected, little can be done, either because of the lack of training
of teachers, or because of the lack of resources available in the educational
environment.
The objective of this work is to show an influence of the electronic games within
the educational environments and propose a new idea of game to aid in teaching-
learning. It also shows the importance of games and technological resources as
a support tool for educational professionals working with children with dyslexia.
Key words: technology, electronic games, dyslexia.

Resumo. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que muitas vezes é pas-
sado despercebido pelos profissionais. Mas quando detectado, pouco pode ser
feito, tanto pela falta de formação dos professores, como pela falta de recursos
disponı́veis no ambiente educacional.
O objetivo deste trabalho é mostrar a influência dos jogos eletrônicos dentro
dos ambientes educacionais e propor uma nova ideia de jogo para auxiliar no
ensino-aprendizagem. Mostra também a importância desses jogos e dos recur-
sos tecnológicos como ferramenta de suporte para os profissionais da educação
que trabalham com crianças portadoras de dislexia.
Palavras-chaves: tecnologia, jogos eletrônicos, dislexia.

1. Introdução

“Parecia que no dia seguinte nós já deverı́amos ler (. . . ). Era finalmente a
minha vez (. . . ). Eu me atrapalhei com o livro e não tinha ideia de como
atacar as palavras. Fiquei sentado em silêncio, silêncio este que parecia
uma eternidade. Finalmente a professora me disse a primeira palavra, a
segunda, a terceira, a quarta e assim por diante (...). Eu me senti como
se fosse culpado, como se eu tivesse feito alguma coisa errada (. . . ).
Aquilo me atingiu profundamente, tirando toda a minha autoconfiança
(. . . )” (Bauer, 1996, p.20 e 21)

Vivemos em um mundo globalizado, onde a utilização de computadores se torna
cada vez mais comum. Para as crianças, ele é visto como um instrumento de diversão,
dinâmico e interativo. Contudo, as novas tecnologias que estão cada dia mais acessı́veis,
podem se tornar grandes aliadas à educação.



E junto de toda essa evolução tecnológica vieram os jogos eletrônicos de computa-
dores, passando a fazer parte do dia-a-dia de uma grande parcela de estudantes jovens,
adolescentes e até crianças. Essa é uma realidade em que a escola deve estar preparada
para lidar, seja na utilização desses novos recursos para aprimorar o ensino-aprendizagem,
ou na formação dos alunos para que possam ensiná-los a fazer uso consciente dessas tec-
nologias.

A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação não ape-
nas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. As pessoas procuram
na educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite o domı́nio
de conhecimentos e melhor qualidade de vida. Por sua vez, na ação do
professor na sala de aula e no uso que ele faz dos suportes tecnológicos
que se encontram à sua disposição, são novamente definidas as relações
entre o conhecimento a ser ensinado, o poder do professor e a forma de
exploração das tecnologias disponı́veis para garantir melhor aprendiza-
gem pelos alunos. (INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO AUXILIANDO
CRIANÇAS COM DISLEXIA. Vera Lucia de Campos, São Paulo. 2008).

O processo de ensino-aprendizagem é algo que exige dedicação e empenho por
parte dos educadores, uma vez que os educandos têm suas formas peculiares de aprender.
Isso não é diferente com as ferramentas tecnológicas. A aproximação das crianças com
as tecnologias deve ser gradativa, obdecendo o tempo de aprendizagem de cada um e
respeitando o modo de pensar de cada aluno, principalmente se o estudante apresentar
dificuldades de aprendizagem, seja na leitura ou na escrita.

Esse tipo de dificuldade, muitas vezes é considerada como preguiça ou falta de
interesse, quando na verdade pode se tratar de uma dificuldade especı́fica de linguagem,
ou seja, dislexia, que na maioria das vezes é detectada nos anos iniciais da alfabetização.

2. A Dislexia
[BITTENCOURT ]A dislexia é um transtorno especı́fico da área da linguagem. Se-
gundo dados coletados pelo instituto ABCD (organização social voltada para a dislexia
e outros transtornos de aprendizagem), em Portugal 5% da população têm dislexia, e
pela semelhança da lı́ngua é estimado que 4% da população brasileira seja portadora do
transtorno.

[bra ]Segundo estudos de Susan Brandy e col. de 2003 a Dislexia é uma dificul-
dade de origem neurológica sendo caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na
leitura e por dificuldade na habilidade de decodificação e soletração. Essas dificuldades
resultam tipicamente do déficit no componente fonológico da linguagem que é inesperado
em relação a outras habilidades cognitivas consideradas na faixa etária.

A Dislexia se apresenta num conjunto de dificuldades de processamentos
lingüı́sticos para reconhecer, reproduzir, identificar, associar e ordenar os
sons e as formas das letras que interferem no reconhecimento correto das
palavras. (Estill, C.A, 2007).

Por se tratar de um distúrbio, não existe cura para a dislexia, exitem tratamentos
para que possa ser feito o controle e o acompanhamento desse distúrbio. Além disso,



existem graus diferentes para essa difculdade, podendo ir de leve até a mais severa, e
o diagnóstico pode ser feito por uma equipe multidisciplinar, envolvendo profissionais
como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos.

Para que o diagnóstico seja feito com eficiência, [de Campos 2008] outros fatores
deverão ser descartados como: déficit intelectual, disfunções ou deficiências auditivas e
visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas anteriores ao pro-
cesso de fracasso escolar. (Associação Brasileira de Dislexia).

3. Jogos Eletrônicos na Educação

[apl ]Os aplicativos estão cada vez mais presentes na vida das crianças. É o que a pesquisa
da CRESCER sobre tecnologia, revelou: 52% de meninos e meninas de 5 a 8 anos têm
um tablet só para eles. Nos Estados Unidos, o percentual de menores de 8 anos com
acesso a tablets e smartphones é de 70%, segundo levantamento da Common Sense Me-
dia. O estudo americano também mostrou que quatro em cada dez bebês se distraem com
gadgets.

Toda essa evolução tecnológica tem trazido beneficios em diversas áreas. A in-
formática na educação, por exemplo, tem auxiliado de forma considerável o professor
em sala de aula, seja na realização de pesquisas ou na utilização de jogos educativos
para tornar as aulas mais interativas e com maior participação dos alunos. Essa nova
realidade e disponibilidade de recursos tecnológicos têm proporcionado ao professor
[de Campos 2008] trabalhar com aluno disléxico tendo novas estratégias e ferramentas
no contexto de sala de aula.

A utilização desses jogos pode proporcionar ao aluno a vontade de estudar,
motiva-lo a desenvolver hábitos que o auxilie na realização de atividades e tarefas pro-
postas pelo educador, além de desenvolver algumas habilidades como a concentração,
raciocı́nio lógico, percepção, entre outros.

Os jogos eletrônicos podem estimular diretamente o desenvolvimento das funções
motoras. Isso se dá porque geralmente os jogos exigem algumas habilidades. Para jogar,
o estudante tem que ter a capacidade de pensar em soluções, e seguir passos e proced-
imentos no jogo,o que possibilita o desenvolvimento do seu raciocı́nio lógico e de suas
atividades motoras.

O desenvolvimento do raciocı́nio é um processo de sucessivas mudanças
qualitativas e quantitativas das estruturas significativas, derivando cada es-
trutura de estruturas precedentes, isto é, o indivı́duo constrói e reconstrói
continuamente as estruturas que aperfeiçoam o seu raciocı́nio tornando
esta estrutura cada vez mais equilibrada. Neste processo de elaboração, o
educando desenvolve a capacidade de analisar, sintetizar, deduzir, concluir
e de fazer demonstrações. (JOGOS DIDÁTICOS E O DESENVOLVI-
MENTO DO RACIOCÍNIO GEOMÉTRICO. DOMINGOS, Jailson).

[Barros ]Na concepção de Gros (1998), a utilização de videogames permite o
desenvolvimento das capacidades de retenção de informações e o estı́mulo à criativi-
dade. Também desencadeia o planejamento de situações, a formulação de hipóteses e
a experimentação, além de obrigar à tomada de decisões e a consequente confirmação ou
invalidação das hipóteses criadas pelo jogador à medida que o jogo se desenrola.



4. Aplicativos Educacionais para Crianças com Dislexia

É perceptivo o aumento de jogos eletrônicos disponibilizados no mercado. No en-
tanto, a educação está se beneficiando com essas novas tecnologias, através das diversas
aplicações educacionais desenvolvidas e disponibilizadas de forma gratuı́ta pela internet.

Apesar do grande número de jogos eletrônicos educativos e da diversidade de
aplicativos educacionais existentes, ainda é escasso a presença de recursos disponı́veis
para auxı́lio da detecção rápida e eficiente e que realize e dê suporte ao tratamento de
crianças dislexicas dentro do ambiente educacional.

No Brasil, ja é possı́vel encontrar estudantes de cursos de graduação e mestrado,
nos quais têm desenvolvido alguns recursos, como jogos eletrônicos e aplicativos educa-
tivos para dar suporte à crianças com dislexia, além das diversas pesquisas realizadas na
área.

A exemplo disso, temos o estudante de Ciências da Computação, Giancarlo Fleuri.
[jog ] Criou em Jataı́, no sudoeste de Goiás, um aplicativo para ajudar crianças no trata-
mento da dislexia. O aplicativo se trata de um jogo virtual que pode ser usado no celular,
por meio de um óculos de realidade virtual.

[jog ]Após um ano pesquisando sobre o assunto, o universitário desenvolveu
números e sı́labas associados às imagens que aparecem no óculos, o que ajuda a criança
que tem dislexia a identificar as palavras e os sons de uma forma que desperte o interesse
pela leitura, adotando técnicas mais divertidas.

Outro exemplo é o jogo desenvolvido pelos estudantes Teresa Bittencout e João
Savino. Trata-se de uma aplicação para tablet, e recebeu o nome de ”corrida”. O jogo
desenvolvido [BITTENCOURT ]visa trabalhar a área auditiva, mais especificadamente a
contagem de sı́labas. O jogo deverá ser feito em dupla, estimulando o envolvimento dos
pais em casa. O jogo consiste em contar o número de sı́labas das três palavras apresen-
tadas, você andará o número de casas referente ao número de sı́labas da palavra escolhida.
Dessa forma a criança terá não apenas que contar as sı́labas, mas também pensar em es-
colher aquela que irá possibilitar ela a andar mais casas. Caso o jogador erre o número de
sı́labas ele terá mais uma chance, já que muitas vezes as crianças se mostraram impulsivas
durante as atividades, e é importante que a criança tenha a chance de localizar e corrigir
seus erros.

5. Conclusão
Como resultado dessa pesquisa pode-se constatar a importância do uso dos recursos tec-
nológicos para auxiliar os professores e alunos dentro no ambiente educacional, e como é
notório os pontos positivos que essas ferramentas podem trazer para a vida dos educandos.

Foram apresentadas dois jogos, o ”corrida” e o de realidade virtual. Alguns outros
não foram explorados neste trabalho. Mas podemos perceber que nem todas as áreas de
conhecimentos foram abordadas nessas aplicações, deixando assim, aberto as possibili-
dades de défcite de aprendizagem em diversas disciplinas.

Aprender em casa ou na escola. Aprender qualquer conteúdo de qualquer disci-
plina, sem muitas dificuldades de entedimento, seja na leitura ou na escrita. Essas são as
vontades de uma criança que possue dislexia. São atividades consideradas básicas para



a grande maioria das pessoas, mas são atividades altamentes complicadas para os porta-
dores do distúbio, que chega a ser aproximadamente 10% da população.

Uma proposta para um apossı́vel solução das falhas dos aplicativos já existentes
como foi citado acima, é um jogo pedagógico. Nesse jogo exitiriam fases, as iniciais
serviriam basicamente para detectar o nı́vel de dislexia que cada aluno se encontra. Todo
o jogo seria desenvolvido com a parceria de uma equipe multidisplinar composta por
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos.

O jogo incluiria o conteúdo do 1o ao 4o ano do Ensino Fundamental. Cada
conteúdo se apresentaria de forma diferente. Por exemplo, em geografia o aluno que
vai aprender sobre os estados e capitais do Brasil, visualizaria na aplicação uma imagem
do estado com sua respectiva capital, e de forma simultânea, uma descrição em áudio.
Após, seria gerado duas colunas com as imagens, e o estudante deveria ligar a imagem
da capital para o seu respectivo estado. Para facilitar o raciocı́nio e memorização, a clicar
em cada imagem, uma descrição de áudio seria emitida falando o nome de cada uma das
imagens representadas nas figuras.

A ideia é, abranger o máximo de conteúdo nas disciplinas que fazem parte do atual
currı́culo do Ensino Fundamental. Cada disciplina e cada conteúdo seria abordado em
um estilo de jogo diferente, sempre despertando a curiosidade e trabalhando o raciocı́nio
lógico e a memorização do aluno, de forma cautelosa e levando o tempo que for necessário
para cada o aprendizado de cada um.

O professor acompanharia de perto a evolução dos alunos através do gráfico de
monitoramento que mostraria as atividades já concluı́das com sucesso. Outro detalhe
seria uma breve avaliação do assunto para saber se o aluno realmente aprendeu, e em
seguida, passaria de fase no jogo. Seria uma forma divertida e ao mesmo tempo séria de
repassar conhecimentos para os estudantes com dislexia.
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dislexia. http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.
com/designproceedings/15ergodesign/113-U085.pdf. Accessado
em: 10-10-2017.

de Campos, V. L. (2008). InformÁtica na educaÇÃo auxiliando crianÇas com dislexia.
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Abstract. The Reuse-Based Software Engineering is one of the main 

approaches currently adopted in the delevelopment of all types of software, 

including digital games. In this context, the present paper proposes a library 

of reusable components for this domain and describes the implementation 

experience these components at the Oficina de Jogos, which seeks to 

encourage the programming practice acting at the UFC in Quixadá. 

Resumo. A Engenharia de Software Baseada em Reúso é uma das principais 

abordagens adotadas atualmente no desenvolvimento de todo tipo de software, 

incluindo os jogos digitais. Neste contexto, o presente artigo propõe uma 

biblioteca de componentes reusáveis para este domínio e descreve a 

experiência da implementação desses componentes na Oficina de Jogos, que 

busca incentivar a prática de programação atuando na UFC em Quixadá. 

1. Introdução 

O reúso de software é uma abordagem da engenharia de software para o 

desenvolvimento de sistemas computacionais baseado na reutilização de softwares 

existentes. Os seus benefícios incluem maior confiança, redução de riscos, 

conformidade com padrões e desenvolvimento mais rápido para os projetos de 

desenvolvimento de software [Sommerville 2011]. Aplicando-se as práticas de reúso, 

podemos obter essas vantagens também no desenvolvimento de jogos digitais, que são 

frequentemente utilizados para estimular o ensino de programação. 

 A Oficina de Jogos é um projeto que busca incentivar o ensino e a prática de 

programação por meio do desenvolvimento de jogos eletrônicos, sendo a primeira 

proposta deste tipo a ocorrer no campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. 

Considerando este contexto, o presente artigo tem como objetivo propor uma biblioteca 

de componentes reusáveis para o domínio de jogos digitais e apresentar um relato da 

experiência da implementação destes componentes na Oficina de Jogos. 

2. Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados com esse artigo são estudos sobre o desenvolvimento de jogos 

eletrônicos, que possuem o intuito de incentivar o ensino de programação. Um desses 

trabalhos apresenta um jogo sério em desenvolvimento intitulado Castelo dos Enigmas, 

que foi idealizado para introduzir os conhecimentos de programação em escolas de nível 

médio [Scacio et al., 2012].  



 

 

 

 Outros trabalhos utilizam diversas ferramentas e técnicas para o 

desenvolvimento de jogos eletrônicos; foram aplicados com alunos de nível superior e 

possuem o objetivo de estimular o aprendizado e a prática de programação por meio do 

desenvolvimento de jogos [Alexandre et al., 2013; Valois 2013; F. Filho 2014; S. Filho, 

Silva e Jucá 2016]. Estes trabalhos são bastante relevantes considerando que as 

disciplinas de programação apresentam os maiores índices de reprovação.   

 O presente artigo continua utilizando jogos para o ensino e a prática de 

programação, mas busca incentivar também o desenvolvimento de componentes 

reutilizáveis voltado para o ambiente de jogos digitais. 

3. Fundamentação Teórica 

3.1. Engenharia de Software Baseada em Reúso 

Segundo Sommerville (2011) a engenharia de software baseada em reúso é uma 

abordagem de desenvolvimento de software que busca potencializar a reutilização de 

softwares existentes, sejam estes sistemas completos, componentes ou objetos e 

funções. O reúso de software tenta reduzir os custos de produção e manutenção em 

projetos de sistemas computacionais, possibilitar entregas mais rápidas aos clientes e 

usuários, e a construção de software com maior qualidade.  

 Dentre as abordagens conhecidas que suportam o reúso de software, temos o 

desenvolvimento baseado em componentes e as bibliotecas de programas. Um 

componente é uma entidade executável independente que fornece os seus serviços por 

meio de uma interface, onde todas as mensagens de comunicação ocorrem através desta 

interface; as suas operações são generalizadas e representadas por meio de parâmetros; o 

seu uso é encapsulado, assim, não há a necessidade de conhecimento do código-fonte, e 

ele pode ser integrado diretamente no projeto em desenvolvimento ou como um serviço 

externo. As bibliotecas de programas são repositórios de classes e funções que 

implementam recursos usados com considerável frequência e que podem ser 

reutilizados. Este trabalho propõe a implementação de uma biblioteca de programas para 

o domínio de jogos digitais considerando as características de componentes. 

 De forma a complementar o entendimento sobre componentes, a CBSE 

(Component-Based Software Engineering) é uma abordagem de desenvolvimento de 

software baseada na reutilização de componentes. Ela apresenta dois tipos de processos: 

o “desenvolvimento para reúso” que possui foco no desenvolvimento de componentes 

ou serviços que serão reutilizados em outros projetos de software, e o “desenvolvimento 

com reúso” que se interessa pelo desenvolvimento de sistemas utilizando componentes e 

serviços já existentes [Sommerville 2011]. 

3.2. Componentes para Jogos Digitais 

Considerando o domínio de jogos digitais temos diversos exemplos de componentes, 

dentre eles os de software e os constituídos por artes.  

 Os componentes de artes entregam recursos que podem ser utilizados no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos, integrando-os aos objetos do jogo. Eles são 

categorizados em diversos tipos, tais como modelos tridimensionais (3D), animações 

para personagens, áudios, sistemas de partículas, texturas, materiais e efeitos variados. 



 

 

 

Estes recursos são disponibilizados de forma gratuita ou paga nas lojas das engines de 

desenvolvimento de jogos como Unity1 e Unreal2. A Figura 1 apresenta um exemplo de 

modelagem 3D para aplicação em personagens. 

 

Figura 1. Exemplo de modelo 3D contendo wireframe  

 Os componentes de software entregam desde funções específicas até classes 

completas com funcionalidades prontas, tais como: funções de movimentação de 

personagens em uma perspectiva bidimensional (2D) ou tridimensional (3D) e 

funcionalidades que possibilitam simulação de propriedades físicas nos objetos do jogo, 

como gravidade e aplicação de força, além daquelas capazes de posicionar ou instanciar 

elementos em tempo de execução. 

4. Utilização de Componentes Reutilizáveis na Oficina de Jogos 

A Oficina de Jogos funciona como um núcleo de práticas voltado para o 

desenvolvimento de jogos, que possui o objetivo de auxiliar o ensino de programação 

ofertado aos alunos dos cursos de graduação da UFC em Quixadá, utilizando exercícios 

lúdicos para estimular este aprendizado. Ela ocorre semanalmente na quinta-feira de 

18:00 às 22:00 contando com a participação de alunos do segundo (2) ao oitavo (8) 

semestre principalmente dos cursos de Engenharia de Software e Design Digital. Alunos 

de qualquer curso e semestre podem participar, considerando que não é necessário 

possuir experiência prévia com jogos. Contudo, a quantidade de alunos oscila bastante 

durante o semestre, por este motivo, os projetos desenvolvidos são pequenos de modo 

que possam ser executados no máximo em duas (2) reuniões, possibilitando que alunos 

novatos possam se engajar e aprender sempre que puderem participar. 

                                                 

1 https://unity3d.com/pt/ 

2 https://www.unrealengine.com/en-US/blog 

https://unity3d.com/pt/
https://www.unrealengine.com/en-US/blog


 

 

 

4.1. Biblioteca de Componentes para Jogos Digitais 

O foco do trabalho no semestre atual é o desenvolvimento de uma biblioteca de 

componentes de funcionalidades reusáveis. A seguir, descrevemos os componentes em 

desenvolvimento: 

• Componente de movimentação: contém classes com funcionalidades para 

realizar a movimentação de um personagem com mecânica 2D, 3D e usando 

rotação, além da aplicação de força com intensidade modificável para que um 

objeto ou personagem escolhido possa pular, controlando a movimentação deste 

elemento antes, durante e após o pulo. 

• Componente de posicionamento de câmera: contém funcionalidades que 

permitem a troca entre câmeras com diferentes perspectivas, tais como: a visão 

de primeira pessoa, de terceira pessoa e com visão aérea, ocorrendo em tempo de 

execução. 

• Componente para instanciação de objetos: contém funcionalidades que permitem 

a instanciação de objetos em tempo de execução em uma determinada cena, 

como exemplo de utilização temos o surgimento de um projétil acionado por um 

personagem para realizar um ataque a um inimigo, e também o aparecimento de 

determinados elementos no cenário após ocorrer um evento específico. 

• Componente para comportamento de plataformas: contém funcionalidades que 

permitem especificar qual será o comportamento de uma plataforma relacionado 

ao acontecimento ou não de eventos específicos, como exemplo de utilização 

temos os objetos que sofrem queda após receberem algum peso em sua 

superfície, e aqueles que possuem movimento constante (efeito de “vai e volta”). 

• Componente de WayPoints: estes elementos são uma sequência de pontos 

predefinidos em uma cena com o intuito de guiar a movimentação de um 

personagem ou objeto. Este componente fornece classes para realizar a 

movimentação de forma circular, linear, reflexiva e com curvas por meio de 

WayPoints, sendo necessário definir o ponto inicial, os intermediários e o final. 

4.2. Relato da Experiência 

A seguir, apresentamos um relato da experiência da implementação de componentes 

reusáveis na Oficina de Jogos com seus pontos positivos e negativos. 

 A criação de um ambiente para a aplicação de práticas específicas da área de 

engenharia de software é um dos principais pontos positivos para os alunos 

participantes, pois os conceitos aprendidos sobre componentes poderão ser aplicados em 

futuras disciplinas, tanto no entendimento do conteúdo abordado quanto na execução de 

trabalhos, e também quando estiverem trabalhando em projetos da indústria após a 

conclusão do curso. Outros pontos positivos estão relacionados com a agilidade no 

desenvolvimento dos projetos, pois com o reúso de componentes não há a necessidade 

de refazer funcionalidades prontas, além de que os componentes em desenvolvimento 

podem ser reutilizados nos projetos menores executados na Oficina. Considerando que 

os alunos que participam frequentemente conhecem bastante a biblioteca, eles poderão 

utilizá-la também para a criação de jogos mais complexos. 



 

 

 

 Os pontos negativos estão relacionados aos participantes novatos ou aqueles que 

faltaram algum encontro da Oficina, que podem necessitar do conhecimento da 

implementação de algum componente desenvolvido em reuniões anteriores para 

compreenderem determinadas funcionalidades que estão sendo reutilizadas, e 

consequentemente a implementação do componente atual. Os participantes novatos 

podem não saber como funcionalidades básicas são implementadas, tais como as de 

movimentação, resultando em um outro ponto negativo. Por este motivo, é válido 

dedicar determinado tempo da Oficina para revisar alguns códigos quando houver 

necessidade. 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este artigo propõe uma biblioteca de componentes reutilizáveis para o domínio de jogos 

digitais, e apresenta um relato da experiência da implementação destes componentes na 

Oficina de Jogos. Os componentes aceleram o desenvolvimento dos projetos menores 

desenvolvidos na Oficina e também de outros projetos com maior escopo, além de que 

auxiliam os alunos na compreensão sobre alguns conteúdos específicos de engenharia de 

software. Contudo, é importante apresentar o código de componentes já desenvolvidos e 

também revisar a implementação de funções básicas, para que os participantes não 

fiquem desmotivados por não entenderem o funcionamento de um determinado 

componente, incentivando o engajamento deles na construção dos componentes atuais.  

 Como sugestão de trabalhos futuros pretendemos apresentar a implementação e a 

metodologia aplicada para o desenvolvimento da biblioteca de componentes, além de 

disponibilizá-la em forma de repositório para a comunidade. 
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Programas de computadores estão cada vez mais presentes em todas as           

esferas da sociedade atual. Seja em shoppings, super-mercados, lojas, e até mesmo            

agora, dentro de nossas casas, os softwares são de grande auxílio e suporte em              

nossas tarefas cotidianas. Por essa razão, o estudo a programação tem se tornado             

cada vez mais essencial na formação dos jovens. Anteriormente, apenas alguns           

países de primeiro mundo ensinavam programação nas escolas para crianças, hoje           

o Brasil  possui dezenas de  empresas nessa área. 

O ensino da programação é de cunho obrigatório em todos os cursos            

relacionados a Tecnologia da Informação (TI). Infelizmente, existe um grande          

número de pessoas que chegam às instituições de ensino superior sem possuir            

conhecimento nessa área. Os dados mostram que há um grande índice de            

reprovação nas cadeiras de programação, como por exemplo FUP (Fundamentos de           

Programação), o que resulta em um índice considerável de evasão dos discentes.            

Felizmente, existem sites e projetos que tentam ensinar de forma mais lúdica e             

interativa, tais como Code.Org (https://code.org/) e Programaê       

(http://programae.org.br/). 

Com base nesses dados, a Robótica Educacional, tem como finalidade          

reduzir a 

taxa de reprovação e evasão, ensinando lógica de uma forma prática e precisa, de              

forma que os alunos possam internalizar melhor os conhecimentos adquiridos. A           

iniciativa tem como alvo utilizar Arduino implantado e configurado em um robô de             

oito pernas (em forma de aranha), que deve receber comandos via Bluetooth através             

de um aplicativo desenvolvido para a plataforma móvel Android. Senso assim, é            

possível, através do aplicativo, interagir com a aranha ordenando que ela faça uma             

série de movimentos básicos, como por exemplo, ir para frente e trás, ir para a               

esquerda ou direita e dar “tchau”. Com essas ações, o usuário poderá atingir algum              

objetivo pré-estabelecido, como: sair de um labirinto, imitar um certo padrão           

mostrado no  app,  etc. 

Foi realizado o primeiro encontro com alunos calouros do curso de Sistema            

da 



Informação da UFC - Campus Quixadá na turma de Fundamentos de Programação,            

onde foi apresentado o projeto, pela bolsista anterior Daiane Mendes. Além disso, foi             

realizado um questionário com intuito de investigar o interesse em participar do            

projeto, o nível de programação, a experiência de robótica e o nível de dificuldade na               

disciplina para  cada  um dos  alunos. 

O projeto está agora na fase de realizar a comunicação entre o aplicativo             

android e a aranha robótica. Após esse passo e alguns testes serem executados, o              

próximo alvo é retornar o envolvimento com os alunos das cadeiras de programação.             

A cada grupo de estudo, serão aplicados questionários de modo a identificar a             

contribuição dessa nova forma de ensino de programação na construção e           

desenvolvimento do  conhecimento  deles em  programação.  

Esperamos que com o uso de um robô, um objeto concreto, que os alunos              

poderão controlar através de comandos simples, possamos instigar o ensino de           

lógica de programação. Ao aplicar essa metodologia, a construção do conhecimento           

em programação torna-se mais amigável e o rendimento na disciplina de           

Fundamentos  de  Programação  deverá  crescer,  ao  longo  do  semestre  letivo. 
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Abstract. Cerebrovascular accident is a disease that affects many people in
Brazil. The treatment of this disease is often expensive and requires the pati-
ent to be available to visit the treatment clinics. Thinking of these users in a
situation of economic hardship and/or difficult access, a Android mobile appli-
cation has been designed to allow this portion of users also to be able to perform
a treatment. This paper describes a project still in development of a mobile sys-
tem for the rehabilitation of upper limbs affected by the stroke. In the future, an
evaluation will be carried out to verify that its use brings some physical benefit
to the users.

Keywords. Rehabilitation, Stroke, Mobile App, Economic Hardship

Resumo. Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença que atinge mui-
tas pessoas no Brasil. O tratamento dessa doença muitas vezes é caro e ne-
cessita que o paciente tenha uma disponibilidade de locomoção para visitar
as clı́nicas de tratamento. Pensando nesses usuários em situação de carência
econômica e/ou que moram em lugares que são de difı́cil acesso, é proposto um
aplicativo móvel Android, projetado de forma a permitir que essa parcela de
usuários também seja capaz de realizar um tratamento. Este trabalho descreve
um projeto ainda em desenvolvimento de um sistema móvel para a reabilitação
de membros superiores afetados pelo AVE. Futuramente será realizada uma
avaliação para verificar se o seu uso traz algum benefı́cio fı́sico aos usuários.

Palavras-chave. Reabilitação, Acidente Vascular Encefálico, Aplicativo Móvel,
Carência Econômica

1. Introdução

O AVE (Acidente Vascular Encefálico) trata-se de uma doença decorrente de uma
interrupção no suprimento de sangue para o encéfalo, usualmente causado pelo rompi-
mento de vasos sanguı́neos ou pelo bloqueio causado por um coágulo, o que resulta em
um corte no suprimento de nutrientes e oxigênio, causando dano ao tecido encefálico.
(World Health Organization 2013)

O tratamento contra AVE é oferecido gratuitamente pelo governo brasileiro
através do Sistema Único de Saúde (SUS), porém, o mesmo carece de qualidade, seja
devido ao volume de atendimento, precaridade do tratamento ou até mesmo falta de uni-
dade de cuidado intensivo especializada. (Rolim and Martins 2011)



No Canadá, o GRASP (Graded Repetitive Arm Supplementary Program), um pro-
grama validado e padronizado (HARRIS et al. 2009) pela The University of British Co-
lumbia (UBC) de exercı́cios manuais para pacientes com AVE, é utilizado pelos profissi-
onais da saúde para tratar pacientes com dificuldades motoras através de um tratamento
semi-remoto e de baixo custo, que facilita a reabilitação de pacientes mais carentes e de
difı́cil acesso.

Através de uma parceria entre pesquisadores de diversas áreas da Universidade
Federal do Ceará (UFC), Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Universidade Federal
de Goiás (UFG) e da Faculdade de Medicina da Universidade de Montreal (Montreal-
Quebec-Canadá), surge então, para auxiliar nesse problema uma solução que agrega os
exercı́cios do GRASP e os disponibiliza para as plataformas de dispositivos móveis de
forma prática e dinâmica através de um aplicativo para sistemas Android.

2. Trabalhos Relacionados

Com o avanço da tecnologia, surgem novas formas de reabilitação e auxı́lio no tratamento
de deficiências motoras que auxiliam o profissional de saúde a tratar seus pacientes. Ape-
sar de não ter sido encontrado o uso de aplicativos móveis para reabilitação, durante a
procura por trabalhos semelhantes foi detectada uma grande predominância de interfaces
gestuais e serious games (David Michael 2005) em geral relacionados ao assunto.

(Fiorin et al. 2014) relataram o desenvolvimento do 2D Motion Rehab, um serious
game que tem como foco motivar o exercı́cio dos membros superiores de pacientes idosos
com AVE. Em um segundo trabalho, (De Marchi et al. 2016) avaliou a aceitação do game
e destacou que, a cada sessão de reabilitação, o uso do game estimulava os pacientes a
realizarem as atividades propostas pelo fisioterapeuta.

Um estudo realizado analisou o efeito da realidade virtual na recuperação do
membro superior de pacientes em estado de pós-AVE. Através de um computador pes-
soal e óculos de realidade virtual que forneciam uma representação visual dos estı́mulos,
dois indivı́duos com diferentes nı́veis de severidade motora realizaram um treinamento
onde tinham que realizar diversas ações que funcionavam como exercı́cios. Como resul-
tado, os dois participantes apresentaram melhoras no uso dos seus membros superiores.
(Stewart et al. 2007)

3. Desenvolvimento do sistema Back on Track

Como apresentado anteriormente, existem diversas pesquisas que usam a tecnologia para
proporcionar um tratamento mais interativo e dinâmico para a reabilitação de usuários
pós-AVE. No entanto, nenhuma ferramenta com o foco no público vulnerável economi-
camente foi identificada. Nesta seção, a solução proposta é detalhada.

3.1. Justificativa

Este artigo apresenta o desenvolvimento do sistema Back on Track, um aplicativo que au-
xilia a reabilitação de membros superiores de usuários pos-AVE através de exercı́cios sele-
cionados a partir do programa canadense GRASP. Apesar desse programa de reabilitação
ser uma ferramenta clı́nica amplamente utilizada nos EUA, Canada e Europa, no Brasil
ainda é subutilizado ou desconhecido.



A proposta desse projeto é possibilitar a esperança de reabilitação dos membros
superiores de pessoas que sofram desse problema e que não são capazes de pagar por um
caro tratamento e/ou não possuem recursos que permitam sua locomoção frequente à uma
clı́nica de tratamento, através de uma plataforma acessı́vel e dinâmica.

De modo a alcançar esse objetivo, foi projetado o desenvolvimento de um apli-
cativo para dispositivos móveis que se baseia no Programa de exercı́cios de extremi-
dade superior pós-AVE (GRASP) para disponibilizar exercı́cios adaptados para reabilitar
membros superiores afetados pelo AVE. O paciente acompanhará os exercı́cios através
de vı́deos que serão disponibilizados de acordo com seu o seu nı́vel correspondente no
GRASP. Após a execução do exercı́cio, será solicitado como feedback o nı́vel de esforço
do usuário de acordo com uma escala de Borg1 adaptada, escala que mede o nı́vel de
esforço em um exercı́cio. O fisioterapeuta poderá analisar os dados e acompanhar paci-
entes através de uma aplicação web, que permite a geração de diversos tipos de gráficos
para análise.

O desenvolvimento do aplicativo é voltado para a plataforma Android, tendo em
vista que é a plataforma mais acessı́vel no Brasil já que, segundo um levantamento rea-
lizado pelo IDC Brasil, entre os meses de abril e junho de 2016, 95,5% dos smartfones
vendidos no Brasil são da plataforma Android. (IDC Brasil 2016)

3.2. Tecnologias

Diversas tecnologias foram usadas como ferramenta para facilitar o desenvolvimento e
acompanhamento do projeto. Para o levantamento e validação de requisitos, ferramentas
(como SublimeText versão 2.0, Materialize versão 1.0 e Justinmind Prototyper versão
7.9.1) que auxiliam o desenvolvimento protótipos de interface23 foram utilizadas de modo
a permitir que o cliente seja capaz de aprovar ou não uma caracterı́stica do sistema. Para
a documentação e acompanhamento dos requisitos e registro de entrevistas, foi preferı́vel
o uso de uma ferramenta de edição de texto.

3.3. Descrição da Arquitetura

Foi definida uma arquitetura cliente-servidor onde o lado servidor foi desenvolvido em
Rest com trocas de arquivos no formato Json. Essa abordagem visa a interoperabili-
dade entres sistemas desenvolvidos em diferentes plataformas. O cliente móvel (app
Android) é utilizado pelo paciente para ter acessos aos vı́deos do tratamento. Ele mo-
nitora e compartilha informações de esforço e tempo decorrido de cada exercı́cio com o
servidor. Essas informações são agrupadas e apresentadas aos médicos e fisioterapeutas
através de gráficos via cliente WEB, que foi desenvolvida em Angular2 com o intuito de
ser acessı́vel em qualquer plataforma.

1https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/borg-scale/
2https://drive.google.com/open?id=0B7-IbtFok23Tb01Uc2lWZ3dGWXM
3https://drive.google.com/file/d/0B7QJaM7GSYYFWDlqRDhyUmRqNUU/view?usp=sharing



Figura 1. Modelagem da arquitetura do sistema

3.4. Descrição do modelo do banco de dados
Na Figura 2, observa-se que todas as tabelas estão normalizadas, visando a integridade
dos dados e eliminando a redundância. As tabelas foram divididas de acordo com a res-
ponsabilidade de cada classe no projeto.

Figura 2. Modelagem do banco de dados

4. Considerações Finais
Este artigo relatou o desenvolvimento do sistema Back on Track, um aplicativo que au-
xilia a reabilitação de membros superiores de usuários pós-AVE através de exercı́cios
selecionados a partir do programa canadense GRASP.

Apesar desse programa de reabilitação ser uma ferramenta clı́nica amplamente
utilizada nos EUA, Canadá e Europa, no Brasil ainda é subutilizado ou desconhecido.

Esse projeto visa buscar promover uma metodologia terapêutica utilizando
técnicas e ferramentas computacionais, proporcionando uma nova forma de reabilitação



motora de usuários pós-AVE, bem como compreender se tal intervenção poderia gerar
uma melhora significativa nos pacientes tratados.

Atualmente o projeto está em desenvolvimento com teste de integração da pri-
meira versão planejado para o final de novembro deste ano. Como trabalhos futuros,
pretende-se avaliar se o uso do aplicativo trouxe benefı́cios para o tratamento de pacien-
tes com AVE através de testes com o usuário e com o auxı́lio do fisioterapeuta responsável
e/ou do cuidador do paciente. Serão utilizados também entrevistas semi-estruturadas para
coletar as opiniões dos usuários participantes da primeira versão do sistema para que a
solução possa ser melhorada.
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Resumo. Contexto: As metodologias ágeis estão sendo cada vez mais adotadas                     
pelas empresas, pois foram propostas com o intuito de tornar os processos                       
mais simples e dinâmicos. No entanto, é essencial saber sobre os desafios ao se                           
utilizá-las. Objetivo: Apresentar as características das metodologias ágeis mais                 
adotadas bem como discutir as principais dificuldades e desvantagens dessas                   
metodologias. Método: Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma                 
pesquisa descritiva e bibliográfica. Resultados: Abordagem dos principais               
problemas da adoção das metodologias ágeis.  

1. Introdução 

Metodologia ágil é um tipo de processo de desenvolvimento de software que,                       
contendo ideias e valores que as diferenciam dos métodos tradicionais. Este paradigma                       
de desenvolvimento de software surgiu após um grupo de renomados especialistas em                       
desenvolvimento de software idealizaram o chamado "Manifesto ágil". Este manifesto,                   
que consiste em um conjunto de valores e princípios, tornou-se um marco para a                           
indústria de software.   

Os métodos ágeis priorizam os indivíduos e as interações entre eles mais que os                           
processos e as ferramentas. Por outro lado, os métodos tradicionais tem como foco uma                           
análise de requisitos bem elaborada resultando em uma documentação detalhada bem                     
como seguir etapas bem definidas durante o desenvolvimento com o objetivo de                       
eliminar riscos no projeto.  

As metodologias ágeis foram propostas como forma de atender as demandas do                       
mercado de forma mais flexível e com maior produtividade. Nesse contexto, a adoção                         
desses métodos pelas empresas vem crescendo continuamente em virtude de possuir                     
uma abordagem de negócio que alinha desenvolvimento do projeto e as necessidades do                         
cliente.  

As metodologias ágeis mais adotadas são o SCRUM, KANBAN, XP e                     
CRYSTAL. Elas possuem um conjunto de características similares como flexibilidade e                     
agilidade em seus processos, porém sua utilização enfrenta barreiras e problemas que                       
dificultam a tomada de decisão nas empresas, principalmente as menores e com menor                         
nível de maturidade. 

Este artigo descreve as características das metodologias ágeis mais adotadas e                     
apresenta os resultados de uma pesquisa descritiva e bibliográfica referentes às                     
dificuldades enfrentadas na adoção desses métodos.  
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O artigo busca demonstrar alguns desafios em aderir metodologias ágeis,                   
procurando mostrar alguns deles, principalmente no meio corporativo.  

Este artigo está estruturado da seguinte forma: Seção 2 apresenta as                     
características dos principais métodos ágeis. As desvantagens e dificuldades são                   
descritas na Seção 3. Conclusões e trabalhos futuros são discutidos na Seção 4.  

2. Características das metodologias ágeis 

2.1. SCRUM 
Nesse framework as atividades do projeto são divididas em ciclos denominados                     

Sprint. Cada Sprint corresponde a uma parte do projeto que é desenvolvida de acordo                           
com o product backlog que é uma lista que mantêm as funcionalidades que serão                           
implementadas. No início de cada sprint ocorre uma reunião, chamada Meeting ou                       
Sprint Planning onde o Product Owner prioriza as atividades do Product Backlog que                         
são armazenadas no Sprint Backlog. 

Essa metodologia também tem como característica a Daily Meeting que tem por                       
objetivo informar sobre o que foi feito no dia anterior, identificar obstáculos e priorizar                           
as tarefas do dia. No final de cada Sprint ocorre a Sprint Review Meeting onde a equipe                                 
apresenta quais funcionalidades foram implementadas e, por fim, acontece a Sprint                     
Retrospective, que tem por objetivo informar as realizações, o que pode ser melhorado,                         
e  quais ações serão tomadas para melhorar os pontos fracos. 
 

2.2. KANBAN 
O kanban é uma metodologia que controla o fluxo de atividades, sendo utilizada                         

em vários processos de negócios, inclusive no desenvolvimento de software. Essa                     
metodologia tem como objetivo melhorar a comunicação entre os envolvidos tornando o                       
trabalho em andamento visível para toda a equipe. Por meio deste método, é possível                           
indicar se um novo trabalho pode ou não ser iniciado e se o limite acordado para cada                                 
fase está sendo cumprido. 

Um dos princípios desse método é que a equipe de desenvolvimento só poderá                         
iniciar uma nova atividade quando uma atividade que estava em andamento for                       
finalizada. Sendo assim, este princípio evita que a equipe fique sobrecarregada                     
garantindo um ritmo não estressante de produção.  

As equipes utilizam um quadro, que pode ser físico ou digital, como ferramenta                         
para visualização do fluxo de atividades. Nesse quadro há basicamente três colunas que                         
podem ser nomeadas como “a fazer” (to-do), “fazendo” (doing) e “concluído” (done).                       
Dependendo da equipe pode haver variações das nomenclaturas e da quantidade de                       
colunas. Em um quadro Kanban, as atividades se movem da direita para a esquerda e o                               
trabalho termina quando todas as atividades estiverem na coluna “concluído”. 

 
2.3. Extreme Programing (XP) 

  Metodologia ágil voltada para sistemas orientados a objetos bastante utilizada                   
em projetos onde os requisitos são vagos ou mudam constantemente, projetos de                       
pequeno e médio porte. Existe na literatura relatos de sucesso em grande projetos, como                           
o caso da empresa Chrysler que possui um sistema de folha de pagamento de seus 90                               
mil empregados ao redor de todo o mundo que tem 2.000 classes e 30.000 métodos . 



 

 

Esse método é embasado por 4 valores listados abaixo e algumas das práticas                         
que envolvem o XP são: programação em pares, refatoração do código, jogo do                         
planejamento, desenvolvimento guiado por teste, design simples dentre outros. 

 
 

2.4. Crystal 
É uma família de metodologias de desenvolvimento de software e, como os                       

cristais, possui diferentes cores e rigidez, referindo-se a quantidade de pessoas                     
envolvidas no projeto e ao nível crítico do projeto. Os métodos Crystal são focados nos                             
talentos e nas habilidades das pessoas, permitindo que o processo de desenvolvimento                       
seja moldado conforme as características específicas da equipe, mesclando a sua cultura                       
de trabalho com a proposta de desenvolvimento ágil.  

Crystal possui os seguintes princípios: entrega frequente, feedback contínuo,                 
comunicação constante, segurança, foco, acesso para usuários, testes automatizados e                   
integração. A metodologia Crystal utiliza dois parâmetros para adequar-se ao projeto de                       
software, sendo a primeira métrica o número de pessoas envolvidas e a segunda métrica                           
o nível crítico. 

Cores são os parâmetros utilizados em relação número de pessoas envolvidas no                       
projeto Crystal: Clear (uma a oito pessoas, casos especiais até 12 pessoas), Yellow (dez                           
a  vinte pessoas), Orange (vinte a cinquenta pessoas), Red (cinquenta a cem membros). 

Para os parâmetros em relação ao nível crítico do projeto são utilizadas letras                           
que representam potenciais perdas causadas por falha no sistema de desenvolvimento                     
[2]: C (Comfort) - casos em que a falha do sistema ocasiona a perda de credibilidade do                                 
usuário devido ele não atender este conforto; D (Discretionary money) - casos em que a                             
falha do sistema ocasiona na perda de dinheiro, mas de valor inexpressivo; E (Essencial                           
money) - Casos em que a falha do sistema ocasiona a perda de um quantia                             
indispensável, grandes valores; L (Life) - Casos em que a falha do sistema ocasiona a                             
perda de vidas . 

3. Dificuldades na utilização de metodologias ágeis 

A metodologia utilizada neste trabalho consistiu em um estudo inicial do                     
domínio seguido de definição das metodologias cujas características seriam analisadas.                   
Posteriormente, foi realizada uma pesquisa descritiva e bibliográfica na qual as                     
informações colhidas são analisadas, observadas, registradas e relacionadas.  

As metodologias foram analisadas com relação aos seguintes critérios: Interação          
com  os clientes, Mudança cultural,  Mudanças nos  requisitos  e Formação  de equipe  ágil. 

3.1.  Interação com os clientes 



 

 

Peter Drucker argumenta que “Não é a empresa que define o mercado. É o              
cliente”. Um ponto fundamental para o sucesso de uma metodologia ágil é a interação              
com o cliente, pois ele deve participar ativamente do processo de construção,            
fornecendo um feedback aos resultados. A comunicação deverá ser constante, buscando           
cooperação e evitando conflitos, para que se alcance o resultado desejado. Mas e se o               
cliente não tiver como participar ativamente? Ou até mesmo se não quiser cooperar? A              
equipe responsável pelo projeto não terá feedback, logo não saberão se os objetivos             
serão alcançados  corretamente. 

 

3.2.  Mudança cultural 

Caso a organização opte por usar modelos ágeis em seus projetos, o ambiente             
sofrerá mudanças, é preciso entender quais os objetos dessa mudança. Com isso, valores             
serão desaprendidos, já que esses métodos possuem princípios importantes para a           
implantação do mesmo, como também mudanças de comportamento. Deverá existir o           
apoio executivo, para que os colaboradores possam obter alguma inspiração e           
treinamento, deixando sempre claro que a mudança da cultura organizacional é um fator             
de suma importância para que o acolhimento das metodologias ágeis obtenha sucesso            
(REF). 

3.3.  Mudanças nos requisito 

Esse tipo de metodologia de desenvolvimento de software tem como foco a            
capacidade de mudança. O que pode acontecer é que os requisitos mudem, já que não               
seguem um plano inicial tampouco é realizada um extenso levantamento e análise de             
requisitos. Tal característica pode aumentar o valor definido acordado no início, e até             
mesmo pior, pode ser que não esteja pronto no prazo correto, fatores como esses podem               
levar um  projeto  de software  ao  fracasso. 

3.4.  Formação de equipe ágil 

Uma equipe ágil, fator chave para o sucesso do projeto, não é tão simples de               
formar. Numa abordagem tradicional, os diversos tipos de trabalho são divididos por            
cargos, por exemplo: engenheiro de requisitos, arquiteto, programador, testador, entre          
outros. Na metodologia ágil, os trabalhos são divididos por times com funções            
específicas. Os membros se auto organizam para determinar a melhor maneira de            
conseguir o objetivo. A equipe deve ser multidisciplinar e deve possuir o conjunto             
habilidades necessárias para fazer o trabalho. Quanto mais auto suficiente e engajado o             
time for, melhor  para o projeto. 

4. Conclusões  

Este  trabalho apresentou  as características  das metodologias  ágeis e as principais 
dificuldades enfrentadas ao  adotar esses  métodos,  impulsionando a  continuar  buscando 
informações, pesquisando não  só sobre  metodologia ágeis, como  também demais 
modelos utilizados  no ambiente  corporativo. Existem barreiras  que  precisam ser 
quebradas, sentimos  dificuldade com  o pouco  material encontrado, acreditamos  também 
que são necessários  mais estudos nessa  linha de pesquisa,  realizando aplicações dessas 



 

 

metodologias  em empresas  ou mesmo esclarecendo  o que são elas pras  pessoas  leigas 
no  assunto, como o que  buscamos  fazer  ao desenvolver  esse trabalho. 

Trabalhos Futuros 

Como possível trabalho futuro, desejamos visitar empresas, observando um projeto em                     
desenvolvimento. O que queremos com isso é conversar sobre os modelos utilizados, e                         
entender os motivos de serem usados.  
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Abstract. This article describes the observations made by two fellows from the 

"UFC nas escolas" project of the Universidade Federal do Ceará regarding 

mini-courses taught in public and private schools in the interior of the state of 

Ceará. The article aims to expose the objectives, difficulties and benefits that 

surround the fact of teaching programming to students who have never had 

contact with the area of information technology and communication. 

Resumo. Este artigo descreve as observações feitas por dois bolsistas do 

projeto UFC nas escolas, da Universidade Federal do Ceará a respeito de 

minicursos ministrados em escolas públicas e particulares do interior do 

estado do Ceará. O artigo visa expor os objetivos, dificuldades e benefícios 

que cercam o fato de ensinar programação a alunos que nunca tiveram 

contato com a área da tecnologia da informação e comunicação. 

1. Introdução 

A lógica de programação e o ensino de linguagens de programação não são áreas abordadas 

no ensino regular na maioria das escolas. Atualmente, esse tipo de ensino só se encontra 

presente nas escolas de ensino técnico e nas instituições de ensino superior. A programação 

deixou de ser um conhecimento necessário apenas para o programador com o avanço da 

informática e dos meios de comunicação. Nos tempos atuais, cresce a importância e a 

necessidade de tal conhecimento no nível acadêmico e profissional, independente da carreira a 

se seguir. O estímulo do raciocínio lógico estimula a capacidade de resolver os diversos 

problemas do dia a dia sendo, assim sendo, não é um conhecimento que se resumo à área da 

tecnologia da informação. Segundo o advogado Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de 

Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e mestre em direito por Harvard, não saber 

programar é o analfabetismo do futuro (LEMOS, 2013). 

 Este artigo visa mostrar os objetivos, dificuldades e benefícios do ensino de 

programação e as consequências do estímulo do raciocínio lógico para os não envolvidos na 

área de tecnologia da informação e comunicação. 



  

2. Desenvolvimento 

A prática de programação traz consigo uma série de benefícios dentre os quais destacamos 

quatro. São eles: 

 

 Desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático: a prática de programação é 

altamente recomendável para pessoas com dificuldade nos assuntos relacionados as 

ciências exatas pois estimula o raciocínio e apresenta os assuntos de forma bem mais 

dinâmica e prática; 

 Aprendizado e aprimoramento da língua inglesa: esse é um benefício implícito a prática 

de programação, como a maior parte das linguagens de programação são em inglês, o 

programador tende a se familiarizar com as palavras e seu significado; 

 Desenvolvimento da capacidade de lidar melhor com problemas: o programador 

frequentemente se depara com problemas no código que precisam ser resolvidos com 

paciência, precisão e cautela. Ao se deparar com esse tipo de situação o indivíduo 

passa a aceitar melhor a existência de problemas nas mais diversas áreas e passa a 

buscar maneiras de resolvê-los; 

 Estímulo ao trabalho em equipe: o trabalho em equipe é essencial na prática de 

programação. Programando o indivíduo aprende que frequentemente é necessário 

pedir ajuda assim como ajudar sempre que solicitado. 

 Porém, o ensino de programação à comunidade não acadêmica também apresenta 

uma série de desafios dos quais destacamos três e para os quais apresentamos algumas 

sugestões que podem auxiliar na resolução desses problemas: 

 

 Existe uma dificuldade em manter o interesse da turma com o decorrer do tempo. 

Quando surgem as primeiras dificuldades, os alunos tendem a desanimar.  Pode-se 

recorrer ao uso de técnicas de programação mais lúdicas e dinâmicas como jogos e 

ambientes de desenvolvimento voltados para desenho para evitar a evasão. 

 Os alunos tendem a esconder suas dificuldades, geralmente por vergonha, e para que 

isso não ocorra é recomendável utilizar a técnica programação em pares. Os alunos se 

sentem mais livres para discutir e tirar dúvidas uns com os outros e com os 

professores conforme se familiarizam com a técnica. 

 Grande parte das dificuldades dos alunos se deve a deficiências quanto ao raciocínio 

lógico. É recomendável que antes de entrar na programação em si, sejam 

apresentadas algumas questões de raciocínio lógico e algoritmos. Eles são úteis para 

familiarizar os alunos com os tipos de questões com as quais eles terão de trabalhar. 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para a obtenção de ideias a respeito do tema consiste em aulas 

ministradas por dois ou três instrutores com uma carga horária de 36 horas. Nestas aulas, os 

conceitos por trás da lógica de programação são apresentados e os alunos tem contato com 

pelo menos duas linguagens de programação durante o minicurso. Os alunos são estimulados 

a aprender através de exercícios e são auxiliados pelos instrutores. Na prática dos exercícios 

é utilizado o conceito de programação em pares. O minicurso ministrado é baseado na 

disciplina inicial de programação que é ofertada aos alunos novatos da Universidade Federal 



  

do Ceará, no Campus de Quixadá. Ao final das aulas, alunos que nunca tiveram contato com 

nenhuma linguagem de programação e e que não conheciam programação são capazes de 

avançar no mundo tão vasto em que a programação está inserida.   

4. Conclusão 

Pôde-se perceber através do acompanhamento de nossos instruídos a evolução dos mesmos 

por causa da participação do minicurso. Conseguiu-se em muitos despertar o interesse dos 

alunos para a programação. Uma das consequências notadas no projeto é o aumento de 

interesse na Universidade o que ocasionou uma melhora acadêmica. É realizada ainda com 

esses alunos a orientação para que eles descubram a área e curso de interesse e consigam 

ingressar na universidade. 
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Abstract. This article aims to show and describe my experience working with 

the Embarcados Quixadá blog, which is part of the Embedded Systems 

Development Nucleus of the Federal University of Ceará - Quixadá Campus. 

Through this, the dissemination of articles, models of plaques and the progress 

of the project is made periodically. Thus, we have that this part of the project 

is as important as any other, since the diffusion and visibility of it is given 

from the blog. 

Resumo. O presente artigo tem como objetivo mostrar e descrever minha 

experiência ao trabalhar com o blog Embarcados Quixadá, que faz parte do 

projeto Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas Embarcados da Universidade 

Federal do Ceará – Campus Quixadá. Por meio deste, a divulgação de 

artigos, modelos de placas e o andamento do projeto é feita periodicamente. 

Assim, temos que essa parte do projeto é tão importante quanto qualquer 

outra, pois a difusão e visibilidade do mesmo se dá a partir do blog. 

1. Introdução 

Com a difusão dos meios de comunicações, tem-se que atualmente nada prospera 

sem a devida divulgação, iniciativas que não seguem isso acabam não dando o resultado 

previsto ou desejado. Um dos meios mais conhecidos de se divulgar determinado 

projeto ou iniciativa, chama-se blog. 

Os blogs, de uma forma geral, fomentam as interações. Para além de permitir 

que os leitores se manifestem sobre os conteúdos, é habitual que incluam enlaces (links) 

para outros blogs ou diversos meios de comunicação online. Os autores do blog, além 

do mais, podem responder aos comentários dos seus leitores. Os conteúdos costumam 

ser atualizados com frequência e serem apresentados em ordem cronológica (do mais ao 

menos recente) [1]. 

2. Desenvolvimento 

Dado o início do projeto, uma das atividades propostas pelo responsável, o 

professor Rodolfo Coutinho, era criar um blog para expor tudo aquilo que 

trabalharíamos durante o período do projeto, e eu fiquei encarregado de executar essa 

tarefa. Utilizei da plataforma disponibilizada pelo Google, o Blogger, já que é uma 

plataforma bem conhecida e muito recomendada por pessoas que trabalham ou 



  

trabalharam nessa área de divulgação em blogs, pela facilidade e simplicidade da 

mesma. De início foi uma tarefa desafiadora, pois até então era algo novo pra mim, mas 

até que não era tão complicado e com um pouco de prática foi possível concluir a ideia 

inicial de construir um blog. 

 

 

Figura 1. Página inicial do blog Embarcados Quixadá 

Uma das páginas mais acessadas e trabalhadas dentro do blog é a Artigos, nela 

estão expostos todos os artigos traduzidos pelos integrantes do projeto. A cada artigo 

revisado e formatado para ser postado era um novo e enriquecedor conhecimento. Por 

mais que seja uma leitura rápida para revisar, o pouco que se absorve já é algo bem 

relevante. É importante ressaltar que além do conhecimento teórico sobre os assuntos 

contidos nos artigos, no que diz respeito ao desenvolvimento técnico do blog foi 

também de extrema importância, tanto a parte de programar quanto a organizacional, 

como os itens se relacionam, onde e quando algo deve estar presente para uma leitura 

mais fluida, uma interface chamativa e ao mesmo tempo intuitiva, agradável e simples, 

para que os leitores possam interagir e utilizar recursos disponíveis na mesma 

confortavelmente. 

 Como qualquer outro blog que se preze, o Embarcados Quixadá sofre 

atualizações frequentemente, tanto de conteúdo quanto de design, sendo aprimorado e 

otimizado sempre que possível e necessário. 



  

 

Figura 2. Página Artigos do blog Embarcados Quixadá 

3. Considerações Finais 

 O desenvolvimento do blog de modo geral foi bastante enriquecedor, 

contribuindo muito para o aprimoramento e descobrimento de certas técnicas e 

habilidades tanto minhas quanto de outros membros que tiveram uma certa parcela de 

participação na construção, seja com esclarecimento de dúvidas ou dicas construtivas 

para um melhor desenvolvimento do blog. 

Ademais, vale enaltecer o árduo esforço de todos os membros do projeto, desde o 

professor responsável até os alunos participantes, pois apenas por causa de cada um é 

que foi possível levar o projeto em diante, e consequentemente o blog, já que o 

conteúdo do mesmo provém dos participantes e por meio do blog isso se torna algo 

maior, pois passa a ter uma visibilidade maior, levando conhecimento a qualquer um 

que se disponha a conhecer. 
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Resumo     
O termo  eBook é uma abreviatura de  eletronic book e surge como proposta de                           
democratização da leitura, em especial pelo fato de que seu custo varia em torno de 30%                               
a 50% menor que o livro impresso. O presente estudo foi desenvolvido no âmbito da                             
biblioteca da Universidade Federal do Ceará (UFC) campus Quixadá com objetivo                     
analisar como a digitalização ( eBook ) amenizaria o limitado número de livros físicos                       
interferindo positivamente na expansão de uma biblioteca virtual. Para tanto, a pesquisa                       
é classificada como de natureza exploratória e está estruturada em revisão bibliográfica                       
com o intuito de demonstrar a relevância do estudo e aplicação de um questionário com                             
professores e alunos da instituição a fim de compreender a satisfação dos usuários da                           
biblioteca em relação à disponibilidade dos livros. Assim, é possível concluir com os                         
resultados encontrados que a digitalização se apresenta como uma solução interessante                     
para a quantidade limitada de volumes físicos que acabam por não contemplar a grande                           
demanda de solicitações por parte dos alunos bem como por ser uma ferramenta de fácil                             
acesso   já   que   pode   está   disponível   em   qualquer   aparelho   eletrônico. 
Palavras-chave:   Biblioteca.   Digitalização   de   livros   físicos.    eBook .  
 
Abstract 
The term eBook is an abbreviation of electronic book and it appears as a proposal for                               
the democratization of reading, especially because its choice is around 30% to 50%                         
lower than the printed book. The present study was developed in the library area of   the                               
Federal University of Ceará (UFC) Quixadá campus with the objective of analyzing                       
how a digitization (electronic book) would alleviate the limited number of physical                       
books interfering positively in the expansions of a virtual library. Therefore, the research                         
is classified as exploratory in nature and is structured in a bibliographical review in                           
order to demonstrate the relevance of the study and application of a questionnaire with                           
teachers and students of the institution in order to verify the satisfaction of library users                             
in relation to availability of books. Thus, it is possible to conclude from the results                             
found that the scanning presents as an interesting solution for a limited amount of                           
physical volumes that end up not to contemplate a great demand of requests by the                             
students as well as being a tool of easy access since may be available on any electronic                                 

 



 

device. 
Keywords:   Library.   Scanning   of   physical   books.   eBook. 

1.   INTRODUÇÃO 
 

Segundo o dicionário Aurélio Online (2017), digitalizar é o ato de converter para o formato                             
digital, ou seja, é o processo de transformação de um livro físico em um mesmo livro, porém em                                   
uma versão virtual (E-book). Esta prática auxilia na dinamização do acesso às informações e a                             
torna   um   instrumento   que   estende   a   disseminação   destas. 

Partindo desse pressuposto, a digitalização se manifesta como alternativa viável para                     
expansão do acesso dos usuários ao acervo das obras através de bibliotecas digitais. Segundo                           
Nardino e Caregnato (2005, p.13) com a larga utilização da internet nos anos 90 , “o cerne da                                   
biblioteca passou a ser o acesso, e não mais o acervo. Passou a ser a informação, não mais o                                     
documento”.  

Assim, desenvolver ou expandir uma biblioteca digital torna-se um interessante meio de                       
resolução em situações de limitação de exemplares por possibilitar o acesso à informação                         
independente de exemplar físico bem como na preservação de documentos de origem histórica                         
rara   dando   a   eles   maiores   perspectivas   de   utilização   no   futuro.   

Com isso, o presente estudo definiu como estudo piloto o caso da Universidade Federal do                             
Ceará (UFC) no Campus instalado há 10 anos no município de Quixadá localizado na região do                               
Sertão Central Cearense, distante cerca de 170 KM da capital do estado. O Campus conta com                               
seis cursos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Em específico, a                           
biblioteca conta com aproximadamente 8.000 livros dos mais diversos temas envolvidos na área                         
das      TIC’s   bem   como   um   pequeno   acervo   digital   de   periódicos   estudantis. 

Um dos problemas que surgem em meio a essa questão é a grande demanda dos alunos e                                 
de servidores tais como: professores, técnicos de informática e funcionários administrativos, por                       
exemplares de livros físicos, fazendo com que estes volumes que antes aparentemente seriam tão                           
expressivos diminuam bastante, exatamente por conter 6 cursos que em matriz curricular se                         
chocam em cerca de 70% um com os outros. Ocasionando em mais demanda do que oferta, por                                 1

exemplo, em um semestre , em que quatro desses cursos fazem cálculo I, e a cada turma entre                                 
estudantes do semestre e estudantes que estão refazendo, somam-se aproximadamente 40 alunos                       
que multiplicados por 4 que é a quantia de cursos que fazem a disciplina no semestre resulta em                                   
torno   de   160   alunos,   estes   tendo   que   disputar   por   menos   de   ¼   de   exemplares   físicos. 

Visando a limitação supracitada, em decorrência disso foi pensando em como se pode                         
amenizar este déficit de volumes físicos, à alternativa possível surgiu a partir dos livros digitais.                             
Estes seriam adquiridos por meio da transformação de livros físicos em livros virtuais, cumprindo                           
a Lei N° 9.610 de Direitos Autorais vigente no Brasil desde 19 de fevereiro de 1988. Com isso                                   
desenvolveu-se o seguinte objetivo geral do trabalho:  analisar como a digitalização ( eBook )                       
amenizaria o limitado número de livros físicos interferindo positivamente na expansão de uma                         
biblioteca   virtual,   tendo   como    objetivos   específicos: 

● Entender como a digitalização de livros físicos, dentro do campus da UFC Quixadá, seria                             
capaz de tornar-se a ferramenta minimizadora para o fato do limitado número de                         
exemplares;  

●    E   como   esta   digitalização   tornaria   possível   a   implementação   de   uma   biblioteca   digital. 

1 Dado extraído a partir da análise da matriz curricular dos cursos na instituição. Disponível em:                
<https://www.quixada.ufc.br/>.   Acesso   em:   15   de   outubro   de   2017. 
 



 

 
 

2.   METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa pode ser definida como quali-quantitativa e classificada como de natureza                       
exploratória,   sendo   estruturada   com   revisão   bibliográfica   e   aplicação   de   questionário   eletrônico. 

O presente estudo foi realizado junto aos alunos e professores da Universidade Federal do                           
Ceará (UFC) campus Quixadá. A amostra foi composta tomando como base 10 professores e 15                             
alunos da universidade, por ser um estudo inicial optou-se por representar a realidade a partir de                               
uma pequena parcela existente captando a opinião geral em uma quantidade reduzida, foram                         
adquiridos dados a partir deste em forma de porcentagem com respostas variando, normalmente,                         
com   duas   alternativas.  

O instrumento metodológico utilizado foi questionário que, de acordo com Marconi &                       
Lakatos (2003), tem por objetivo coletar informações advindas de uma série de perguntas                         
respondidas de forma escrita, com o intuito de adquirir a maior veracidade possível através deste                             
instrumento   usado   como   forma   de   embasamento   na   elaboração   de   resultados   plausíveis.  
 
3.     RESULTADOS   E   DISCUSSÕES 

 
A partir da análise do questionário aplicado percebeu-se que a grande maioria dos alunos                           

(93.3%) relataram utilizar-se dos serviços da biblioteca com frequência. Deste  houve uma                       
variação de respostas, quando questionados sobre a qualidade dos serviços da biblioteca em se                           
tratado do material didático disponível, oscilando entre bom 53.3%, regular 40% e excelente                         
6.7%. 

Contudo, mesmo tendo sido classificada com índices bons, segundo os dados do gráfico                         
abaixo, mostra-se que os alunos mesmo a considerando, em geral, boa em nada muda o fato de                                 
que 73.3% dos alunos entrevistados já se sentiram afetados em alguma situação pela falta de                             
disponibilidade   de   exemplares.  
 

Gráfico 01: Resultado dos alunos que já se sentiram         
prejudicados   pela   falta   de   livros   na   biblioteca   da   UFC. 

 

Fonte:    O   autor,   2017. 

 
Dessa maneira, os ebooks dentro de uma biblioteca virtual surgem como uma alternativa                         

interessante para melhoria do acesso dos usuários aos livros didáticos necessários, como apontam                         
trechos das respostas dos próprios estudantes sobre a expansão da biblioteca virtual com  eBooks                           

 



 

“Em minha perspectiva, seria um grande auxílio se houvessem exemplares disponíveis” e “(...)                         
auxiliaria bastante, pois hoje alguns exemplares estão disponíveis em pouca quantidade”,                     
constata-se desse modo que a proposta deste estudo sobre  eBooks possui aceitação por parte dos                             
alunos,   a   partir   do   reconhecimento   desta   como   ferramenta   de   auxílio   para   os   estudos   dos   alunos.  

Em relação ao professores, demonstrou-se apoio a proposta desta pesquisa, sendo que                       
94.4% respondeu que minimizaria a dificuldade do acesso às obras em suas disciplinas, bem                           
como amenizariam a pouca quantia de livros e poderia trazer de forma mais rápida a atualização                               
de novos títulos como retratado neste trecho de uma das respostas: “Não conheço o processo de                               
aquisição de livros eletrônicos, mas acredito que eles poderiam suprir atualização rápida de novos                           
títulos   para   atender   modificações   em   programas   de   disciplinas”.  
 

Gráfico 02: Resultado dos professores sobre o apoio à         
presença de uma biblioteca virtual com todos os        
exemplares presentes da biblioteca como alternativa para       
minimizar a dificuldade de acesso à bibliografia das        
disciplinas   que   leciona. 

 

Fonte:    O   autor,   2017. 

     
Os professores também fizeram alguns apontamentos para o presente estudo, um deles diz                         

respeito à preocupação com questões ligadas à legislação “(...) tem que ver a questão da                             
legalidade e não apenas da possibilidade de fazer a digitalização e o uso de ebooks” e “Deve-se                                 
tomar cuidado com questões legais. Ou seja, juridicamente o fato de a biblioteca ter exemplares                             
físicos a habilita a disponibilizar versões virtuais?”, alguns exemplos de sugestões, em virtude                         
dessa preocupação e para maior esclarecimento da proposta seguiria amparada pela Lei Nº 9.610,                           
de Fevereiro de 1998 que “Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá                               
outras providências”, ou seja, garante que não haja furto intelectual do autor e de seus                             
colaboradores (conexos), pois com a ampliação da proposta de certa forma haveria interferência                         
na   pirataria   que   não   teriam   que   recorrer   a   cópias   disponíveis   na   internet   como   auxílio.  

Outra dualidade presente é a das editoras que teriam que se adaptar a nova era                             
informacional segundo Arévolo, Cordón-Garcia e Día (2011 apud Magalhães 2013), às editoras já                         
estão conscientes que as bibliotecas universitárias são suas maiores consumidoras de literatura                       
científica visando este fato reorientam seus modelos de negócios de tal maneira que, oferecem                           
plataformas de produtos digitais. Portanto, a proposta de expansão da biblioteca virtual com os                           

 



 

ebooks não seria uma mudança tão drástica tendo como base a realidade da tecnologia e de que já                                   
há   consciência   por   parte   do   mercado   editorial. 
4.   CONCLUSÃO 

 
Através deste trabalho foi possível demonstrar como a digitalização dos livros físicos                       

dentro do campus da UFC Quixadá seria modificador, pois faria com que os alunos amenizassem                             
o sentimento de prejuízo como mostrado anteriormente nos resultados devido a falta de volumes                           
em decorrência desta pouca quantidade. Portanto, com este estudo aplicado em uma universidade                         
pública Federal demonstrou-se uma solução que poderia amenizar este déficit através dos ebooks,                         
uma ferramenta versátil e de fácil acesso bem como de preço bem mais acessível já que possui                                 
um   valor   inferior   ao   livro   físico   de   30%   a   50%.  

A biblioteca apesar da falta de exemplares que há em decorrência do alto número de                             
alunos e do elevado custo de um exemplar físico, a mesma consegue dentro das limitações                             
presentes   manter   a   satisfação   na   média   sendo   boa.  

Logo este estudo é uma proposta de melhoria da quantia de exemplares na Universidade                           
Federal do Ceará (UFC), que para se tornar realidade deve contar com parcerias do Governo                             
Federal, das editoras e dos autores visando a preservação dos direitos autorais e assim cumprir a                               
Lei dos Direitos Autorais  N° 9.610 de 1988, possibilitando a ampliação das barreiras físicas da                             
universidade   de   forma   a   proporcionar   acesso   e   uma   disponibilidade   maior   das   obras   didáticas. 
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Abstract. With the rise of smartphones, and with the increasing number of ap-
plications 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 computa-
tional 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 nu-
vem para aumentar os recursos computacionais e energéticos dos dispositivos
móveis através de offloading, que permite que os processos das aplicações se-
jam feitos em provedores de recursos externos ao dispositivo móvel.

1. Introdução
Nos últimos anos, com o surgimento dos smarthphones, o desenvolvimento de aplicati-
vos 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 de-
finida 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, essa
técnica mostra-se bastante 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) ou em uma Nuvem local, através de uma rede sem fio, que Satya-
narayanan et al. (2009) denominou de cloudlet ou micro centro de dados (COUTINHO;
CARNEIRO; GREVE, 2016).

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 es-
ses servidores de descarregamento se comportam diante de um aumento significativo de
requisições? Nesse contexto, este artigo apresenta uma análise de desempenho compara-
tiva entre o uso dos micro centros de dados locais e remotos em cenários com aumento
significativo de requisições. Através dessa análise esperamos identificar qual abordagem
melhor se adequa a determinados cenários.

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 des-
carregamento 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. Definições do Experimento
O experimento será realizado em ambiente de rede não controlado, ou seja, com diversos
usuário utilizado a mesma rede com várias aplicações ao mesmo tempo, para assim tornar
o experimento o mais próximo possı́vel da realidade. O ambiente escolhido foi a rede do
campus da UFC - Quixadá, por ter uma gama de usuários que fazem uso das mais diversas
aplicações gerando uma grande quantidade de tráfego na rede, além de um uma conexão
com a internet suficiente para o experimento. Na Figura 1 é apresentada parte dessa rede,
em que podemos observar a presença de ambos os servidores de offloading, 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 descarre-
gamento 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 aplicativo BenchI-
mage farão uma serie de requisições para ambos servidores(um por vez) onde será ava-
liado, inicialmente, o tempo total de processamento. Depois disso, haverá um aumento
no número de requisições em ambos os servidores, e será analisado como isso afeta o
desempenho, com essa variação no número de clientes requisitando ao mesmo tempo.

4.1. Configuração

Para a realização de nossos testes foi necessária a configuração do lado servidor e do lado
cliente. Iniciamos com a configuração do servidor, que por sua vez também é dividida em
duas partes, a local que foi configurada em uma máquina de uso comum da própria Uni-
versidade Federal do Ceará e em seguida a remota, que foi configurada em uma instância
EC2 da Amazon. O cliente móvel-android é executado através da aplicação adaptada pelo
autor da já existente benchimage2, utilizada no trabalho de Costa et al. (2015).

4.1.1. SERVIDOR

O lado servidor, onde executa-se a plataforma MPOS, está configurado de duas maneiras,
a primeira em uma instancia AWS que caracteriza o uso da plataforma em uma nuvem
pública e a segunda em um computador de uso comum, caracterizando o uso da mesma
em uma cloudlet.

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, utilizada em ambos os cenários(local e
remoto).

4.1.2. USUÁRIO

Para a aplicação mobile foram realizadas adaptações no código do benchimage2, ferra-
menta desenvolvida por (COSTA et al., 2015), que se encontra disponı́vel no repositório
GitHub (https://github.com/ufc-great/mpos). Essas adaptações do benchimage2 foram ne-
cessária por conta da quantidade de usuários que a utilizariam no decorrer dos teste, tendo
o objetivo de facilitar a coleta de dados. As adaptações foram:

Seleção de Filtro – Removida: Na nova versão a escolha é feita pela própria aplicação.
Essa adaptação se fez necessária por que no momento em que os testes foram feitos com
vários usuários, com estes selecionando os filtros diferentes ocasionaram alterações e
imprevisibilidade nos resultados, já que filtros diferentes geram processamento e tráfego
diferente.

Seleção de Cenário – Removida: Na nova versão a escolha é feita pela própria aplicação.
Essa adaptação se fez necessária pelo fato de termos a necessidade de realizar os testes
em ambos os cenários (local e remoto) em todos os dispositivos para assim ser possı́vel a
análise comparativa.

Seleção de Tamanho da Imagem – Removida: Na nova versão a escolha é feita pela
própria aplicação. Essa adaptação se fez necessária pelo fato de que tamanhos de imagem
diferentes ocasionaria em aumento ou diminuição de processamento e tráfego, ocasio-
nando uma imprevisibilidade nos resultados.

Seleção de Imagem – Removida: Na nova versão a escolha é feita pela própria aplicação.
Essa adaptação se fez necessária pelo fato de que todos os usuários devem utilizar a
mesma imagem para a aplicação do filtro, já que imagens diferentes ocasionaria em au-
mento ou diminuição de processamento e tráfego, ocasionando uma imprevisibilidade nos
resultados.

Exportação de Informações – Removida: Na nova versão, o usuário não tem a opção de
fazer a exportação dos dados em arquivo no próprio dispositivo, como podia ser feito an-
teriormente. A função de exportação foi substituı́da pelo envio de informações, detalhada
no próximo ponto.

Envio de Informações – Adicionada: Na nova versão, o usuário pode enviar as
informações geradas pela aplicação diretamente para o servidor. Essa adaptação se fez
necessária pelo fato de que na versão anterior a aplicação apenas criava um arquivo no
próprio dispositivo móvel com as informações do teste, dificultando assim a coleta dos
dados, principalmente em um ambiente com muitos usuários.

5. Resultados Preliminares
Como resultados preliminares temos a configuração dos dois ambientes do lado servidor
em funcionamento. Temos também a aplicação android em funcionamento e adaptada as



necessidades desse trabalho como podemos observar na figura 02. Nesta figura também
podemos observar um dos resultados dos primeiros teste como exemplo. Nesse exemplo
estão detalhados os tempo de processamento nas três abordagens: local, cloudlet e nuvem.

Figura 2. Resultados Preliminares - Fonte: Próprio Autor
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Resumo. O principal objetivo deste trabalho é identificar os benefı́cios da
técnica de offloading em aplicações móveis e fazer um levantamento das
soluções existentes que fazem offloading de métodos para a plataforma Android.

Abstract. The main objective of this work is to identify the benefits of using the
offloading technique on mobile applications and to make a survey of the existing
solutions that make offloading of methods on the Android platform.

1. Introdução

O uso de dispositivos móveis tem aumentado exponencialmente no decorrer dos anos.
Juntamente com esse crescimento foram criadas mais aplicações de uso intensivo de
hardware. Um fator para este aumento é a tendência móvel da mı́dia social, onde
milhões de imagens filtradas são compartilhadas diariamente pelos usuários móveis
[Valenzuela et al. 2017]. A atualização em hardware resulta em um maior consumo de
energia, o que gera uma grande preocupação com a vida útil insuficiente da bateria em
dispositivos móveis. Os usuários de dispositivos móveis também esperam um alto de-
sempenho de seus dispositivos móveis, ou seja, uma bateria mais durável e um menor
tempo de processamento dos serviços fornecidos pelos dispositivos. Para superar esses
obstáculos, que reflete na demanda do usuário e os dispositivos móveis disponı́veis, o
Mobile Cloud Computing (MCC) é introduzido [Zhou et al. 2017].

O crescimento no uso de dispositivos afeta diretamente o tráfego na internet. Para
atender os requisitos dos clientes com qualidade os provedores de Internet tem enfrentado
gargalos de tráfego cada vez mais constantes. Uma solução para amenizar esse problema é
a estratégia de Descarregamento de Dados das Redes Moveis (mobile data offloading) que
é uma técnica adotada pelo MCC. Tal estratégia é caracterizada por mover o tráfego de da-
dos das redes celulares para outras interfaces de comunicação [Vinı́cius F. S. Mota 2016],
a mesma é uma técnica promissora para reduzir o congestionamento e reduzir o con-
sumo de energia das redes móveis [Han and Ansari 2014]. Conhecer os benefı́cios de se
usar o offloading em aplicações móveis é um desafio e é o ponto principal para incenti-
var o seu uso em redes de computadores, sendo assim, o presente estudo visa identificar
os benefı́cios do offloading em aplicações móveis e fazer um levantamento das soluções
existentes que fazem offloading de métodos para a plataforma Android.

Na próxima seção serão discutidos os conceitos que estão dentro de MCC. A seção
3 apresenta os principais frameworks. A seção 4 mostra a conclusão e próximas etapas da
pesquisa.



2. Mobile Cloud Computing
MCC combina três tecnologias (redes sem fio, computação móvel e computação em
nuvem) para permitir que os usuários móveis possam descarregar o processamento e
armazenamento de dados em nuvens através de redes sem fio e dispositivos móveis
[Gai et al. 2016]. MCC é uma abordagem promissora, pois procura suavizar as limitações
dos dispositivos móveis no que diz respeito ao consumo de energia e desempenho, utili-
zando recursos de nuvens para aumentar tanto o poder de processamento como a capaci-
dade de armazenamento dos dispositivos [dos Santos et al. 2017]. Isso é feito através da
migração parcial ou total de tarefas computacionais de dispositivos móveis para servido-
res na nuvem, que normalmente possuem alta capacidade computacional e de armazena-
mento.

Ao realizar o offloading de subcomponentes de aplicativos móveis para servidores
em nuvem, o desempenho das aplicações pode ser melhorado e o consumo de energia dos
dispositivos móveis pode ser significativamente reduzido [Cao and Cai 2017].

2.1. Offloading
O offloading funciona movendo o processo de computação da aplicação móvel para os
servidores que possuem os recursos necessários [Shibin and Kathrine 2017]. Várias per-
guntas envolvem o offloading, como: Quando e Por que realizar? Onde? O que e Como
fazer offloading?

Para decidir quando e porque realizar o offloading, depende dos objetivos finais,
ou seja, necessidade de redução do consumo de energia e/ou melhora no desempenho do
dispositivo móvel [dos Santos et al. 2017]. Os locais onde pode-se realizar o offloading
são: servidores na nuvem pública, Cloudlet e rede local ad hoc de dispositivos móveis.
Os servidores na nuvem pública, como Amazon, Google e Microsoft Azure, fornecem
serviços de repartição pela Internet. Cloudlet é considerado como um recurso em nuvem
com conexão de rede rápida, bem como com processadores poderosos. Ela funciona como
uma camada entre dispositivos móveis e serviços de nuvem pública para reduzir o atraso
da rede e acelerar a computação. Por fim, a rede local ad hoc de dispositivos móveis
forma uma nuvem de dispositivos, é especialmente importante quando não há acesso à
Internet [Zhou et al. 2017].

Para identificar o que pode ser descarregado, existem vários tipos de abordagens
de offloading. Segundo [Lee et al. 2017], essas abordagens são: abordagens a nı́vel de
método, abordagens a nı́vel de componente e abordagens a nı́vel de threads. Na primeira
abordagem, quando um método descarregável é chamado no dispositivo móvel, o método
pode ser migrado e executado em um servidor na nuvem, geralmente por meio de chama-
das de procedimento remoto (RPC) [Rego et al. 2017]. Esse tipo de abordagem reduz o
número de modificações no código do aplicativo [Lee et al. 2017], e pode requerer que os
desenvolvedores anotem os métodos que podem ser descarregados. Diversas soluções que
fazem offloading de métodos na plataforma Android podem ser encontradas na literatura:
AIOLOS, ThinkAir, Cuckoo, ARC e MpOS.

Já no offloading de componentes, a abordagem amplia o modelo de aplicativo dis-
tribuı́do tradicional à combinação do objeto front-end (localizado no dispositivo móvel)
e os objetos back-end (podem ser executados nos servidores na nuvem pública, Clou-
dlet ou rede local ad hoc de dispositivos móveis, bem como no dispositivo móvel)



[Lee et al. 2017]. Algumas das soluções que usam esse tipo de abordagem são: uCloud,
MACS. Já na abordagem baseada em offloading de threads, não precisa de modificação de
código fonte, mas requer modificações permanentes na máquina virtual Android. Nessa
abordagem a aplicação irá reduzir a portabilidade em diferentes dispositivos e plataformas
[Zannat and Hossain 2016]. Exemplos para Android: CloneCloud e COMET.

O foco do presente estudo é o offloading com a abordagem a nı́vel de métodos de-
vido ao número reduzido de modificações no aplicativo móvel e não existir a necessidade
de modificação no código-fonte da máquina virtual Android.

O tipo de decisão de offloading está relacionado à forma como a plataforma de
offloading decide quando descarregar. Os tipos de decisões são: estáticas e dinâmicas.
A decisão estática é quando o desenvolvedor ou solução define antes da execução quais
partes do aplicativo devem ser descarregadas e para onde. Já a decisão dinâmica funciona
quando o sistema toma essa decisão em tempo de execução, com base nas condições
atuais do dispositivo móvel, cloud/cloudlet e rede [Rego et al. 2017].

Para responder como realizar o offloading, deve-se ter em mente as respostas das
outras perguntas, ou seja, além de que tipo de decisões de offloading e qual framework
será usado.

Para escolher qual framework será usado em uma pesquisa, deve-se identificar
quais as especificações e benefı́cios que ele possui em relação aos demais existentes. Na
seção 3 são mostrados os principais frameworks encontrados nesta pesquisa, vale ressal-
tar que os sistemas apresentados são usados para aplicações da plataforma Android com
abordagem de offloading a nı́vel de método.

3. Principais Frameworks
No estudo de [Ferrari et al. 2016] foi proposto e descrito o AnyRun Computing (ARC),
onde o mesmo foi comparado com outro sistema de offloading para mostrar que a via-
bilidade da proposta. O ARC é capaz de selecionar dinamicamente a infraestrutura de
computação local mais adequada, ou seja, o código pode ser executado e descarregado
não só em dispositivos dedicados próximos, em abordagens existentes e em dispositivos
pares. Como resultados do tempo de execução com conectividade dinâmica o ARC obteve
os melhores resultados por ter sua capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças nas
condições de conectividade em comparação ao outro sistema. Os resultados mostram que
ARC se revela extremamente eficaz. O ARC tem resultados semelhantes ao desempenho
do sistema comparado em condições estacionárias e melhora-o em 50-60% em condições
dinâmicas, provando o potencial de qualquer (offloading) computacional.

O Cuckoo é um sistema que pode ser descarregado em qualquer recurso que exe-
cute a Máquina Virtual Java. Os objetivos desse sistema são melhorar o desempenho e
reduzir o uso da bateria. Para usar o Cuckoo, assim como os demais sistemas os apli-
cativos precisam ser reescritos, de modo que o aplicativo ofereça suporte à execução
remota, bem como a execução local. Esse sistema oferece um modelo de programação
que é disponibilizado aos desenvolvedores de aplicativos. Esse modelo separa os serviços
(métodos intensivos de computação que são candidatos para descarregamento) e ativida-
des (métodos interativos da aplicação). Para realizar os experimentos fora reescritas as
seguintes aplicações:’eyeDentify’ e ’PhotoShoot’. De acordo com os resultados houve-
ram ganhos na aceleração de um fator de 60 e reduziram o consumo da bateria por um



fator de 40 no uso da aplicação ’eyeDentify’ ao realizar o offloading. Como ponto nega-
tivo o sistema não fornece um método para decidir se deve ser realizado o offloading ou
não [Kemp et al. 2010].

Já no artigo de [Rego et al. 2017] foi apresentado o MpOS (Multiplatform Of-
floading System), essa estrutura além de utilizar a abordagem a nı́vel de método para
aplicações da plataforma Android utiliza também para a plataforma Windows Phone. São
mostrados os principais componentes, serviços e exemplos de código do MpOS. Essa
abordagem possui suporte a decisão de offloading dinâmica, além de suporte a cloudlet e
descoberta de serviço. A decisão de realizar o offloading é baseada nas métricas monito-
radas pelo Serviço de Perfis e nos atributos de marcação dos métodos, que definem se uma
operação offloading será estática ou dinâmica. Para realizar os experimentos de impacto
dos tipos de serialização no desempenho do offloading foram criadas duas aplicações,
elas foram usadas em ambas as plataformas Android e Windows Phone usando Wi-Fi
e conexões 4G/LTE para acessar os ambientes de execução remota. De acordo com os
resultados o offloading para um cloudlet forneceu o melhor desempenho para as platafor-
mas Android e Windows Phone, além de mostrar que o tipo de serializadão usado pela
estrutura afeta diretamente o desempenho do offloading.

De acordo com [dos Santos et al. 2017] o CAOS é um framework que permite o
offloading de métodos de aplicações Android em infraestruturas de nuvem e cloudlets,
visando melhorar o desempenho geral da aplicação móvel e economizar energia da bate-
ria. Os autores avaliaram a proposta, com a criação de uma implementação de referência
e foram realizados experimentos para avaliar o desempenho e o consumo de energia. O
CAOS permite que o desenvolvedor marque quais métodos ele deseja migrar para um
cloudlet, e de acordo com regras sobre o tipo de processamento, parâmetros utilizados e
a condição da rede, o sistema decide ou não migrar o processo. Os resultados mostra-
ram ganhos em ambos os aspectos na maioria dos cenários, que indicam a viabilidade da
solução proposta. Os sistemas ARC, Cuckoo, MpOs e CAOS utilizam a abordagem de
offloading a nı́vel de método para aplicações Android e o tipo de decisão de offloading
dinâmico. Porém os sistemas MpOS e CAOS funcionam também com o tipo de decisão
estática. Os frameworks apresentados focaram nos benefı́cios de redução do consumo de
energia pelos dispositivos móveis e melhora no desempenho dos mesmos.

4. Conclusão e Próximas Etapas da Pesquisa

Como pode ser visto, os estudos encontrados focaram na técnica de offloading de métodos
e MCC, mostrando assim que o tema possui uma grande relevância. De acordo com
os estudos citados, os principais benefı́cios encontrados foram redução no consumo de
energia e melhora no processamento dos dispositivos. O projeto da bolsa de Iniciação
Cientifica está focado nessa área, e por isso foram realizadas pesquisas sobre possı́veis
aplicações para Android que executam computação pesada. As aplicações encontradas
foram: OpenALPR que é um aplicativo de reconhecimento de placas [Machado 2016] e
TF Classify do TensorFlow, que é uma aplicação de reconhecimento de objetos da câmera
[TensorFlow 2016]. Na próxima etapa desta pesquisa, essas aplicações serão utilizadas
para checar os benefı́cios do offloading usando os frameworks MpOS e CAOS, discutidos
no presente estudo.
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Abstract. This paper describes the development of the Interactive Shelf (IShef)
tool that enables modeling of components and applications for the HPC-Shelf
high-performance computing platform. Because it is a tool, it is necessary to
have a validation procedure also described in this work, besides the evaluation
regarding the quality of the use of the tool.

Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento da ferramenta Interactive
Shelf (IShef) que permite a modelagem de componentes e aplicações para plata-
forma de computação de alto desempenho HPC-Shelf. Por se tratar de uma fer-
ramenta, é necessário que haja um procedimento de validação também descrito
neste trabalho, além da avaliação a respeito da qualidade do uso da ferramenta.

1. Introdução
A Interactive Shelf (IShelf ) é uma ferramenta web que permite a modelagem de com-
ponentes e aplicações que seguem os padrões definidos na plataforma HPC-Shelf, por
isso esta plataforma constitui o principal plano de fundo deste trabalho. A HPC-Shelf
é uma plataforma em nuvem para computação de alto desempenho (CAD) baseada no
paradigma de programação orientada a componentes, que provê um ambiente de desen-
volvimento e execução de aplicações computacionalmente intensivas, e procura promover
a aproximação dos usuários de CAD às nuvens computacionais [Silva 2016], a qual foi
desenvolvida pelo grupo de Computação de Alto Desempenho do programa de Mestrado
e Doutorado em Ciência da Computação (MDCC) da Universidade Federal do Ceará.

A HPC-Shelf utiliza o conceito de componente para representar os recursos que
a mesma dispõe, este conceito advém da programação orientada a componentes. Este
paradigma foi bem difundido na indústria de hardware e ganhou espaço na indústria de
software. Ele permite o desenvolvimento de aplicações a partir da composição de com-
ponentes de software reutilizáveis e auto-contidos, estes componentes podem ser fun-
cionalidades previamente implementadas ou até aplicações pré-validadas, que seguem
um padrão (ou modelo) pré-definido e permite a interação com outros componentes
[Wang and Qian 2005]. Tendo em vista a diversidade de modelos de componentes, neste
trabalho adotamos o modelo Hash, pois este é o modelo utilizado na plataforma HPC-
Shelf [Al-Alam 2013].

A HPC-Shelf é formada por três elementos arquiteturais: Front-End, Core e Back-
End, onde o Front-End é responsável por gerenciar os diversos tipos de aplicações con-
tidas na HPC-Shelf, além de fornecer um framework, chamado Shelf Application Fra-
mework (SAFe), que permite a criação de aplicações na plataforma; as aplicações geren-



ciadas pelo Front-End são alimentadas pelas informações do Core, que tem a responsa-
bilidade de gerenciar os recursos da HPC-Shelf na forma de componentes; por fim, o
Back-End é o elemento responsável por controlar os recursos computacionais (clusters,
servidores, etc) que a HPC-Shelf dispõe [Silva 2016]. Todos estes elementos arquitetu-
rais se comunicam através de Web Services, que também foram utilizados no presente
trabalho.

Outro aspecto importante da HPC-Shelf é a sua classificação de usuários, também
chamados de atores. Dentro da HPC-Shelf existem quatro classes de atores: Usuários Es-
pecialistas, Montadores de Aplicação, Desenvolvedores de Componentes e Mantenedores
de Plataforma. Os Usuários Especialistas são atores tidos como usuários finais da pla-
taforma, pois eles apenas farão uso das aplicações contidas na HPC-Shelf ; as aplicações
utilizadas pelos especialistas serão montadas pelos Montadores de aplicação, a partir dos
componentes existentes na plataforma; os componentes utilizados pelos montadores são
construı́dos pelos Desenvolvedores de componentes; por fim, os recursos computacio-
nais disponibilizados pela HPC-Shelf serão fornecidos e geridos pelos Mantenedores de
plataforma [Silva 2016]. A classificação destes atores também é importante para este tra-
balho, porque cada classe de ator dispõe de conhecimentos diferenciados, o que influencia
diretamente a sua interação com a HPC-Shelf.

Além dos componentes, o conceito de workflows também é importante. Este con-
ceito surgiu no contexto empresarial, mas foi adaptado para o contexto cientı́fico, sendo
definido como uma sequência de etapas ou atividades que descrevem o processo de um
experimento computacional [Barker and Van Hemert 2007]. Estes experimentos compu-
tacionais podem ser elaborados através da composição de componentes de software e
sistemas distribuı́dos através da internet, nesse contexto, workflows podem ser usados
para orquestrar componentes e aplicações a fim de integrar os recursos para resolução do
experimento [Silva 2016], o que torna o conceito atraente para o contexto da ciência da
computação e em particular a plataforma HPC-Shelf. Neste trabalho, o fluxo de execução
entre componentes é mapeado por estruturas de workflows, que foram representadas gra-
ficamente na IShelf.

Portanto, os conceitos e a plataforma apresentados até aqui constituem o
arcabouço teórico que fundamenta este trabalho, que se justifica pela necessidade da
HPC-Shelf de fornecer aos seus atores uma forma intuitiva de especificar as entidades
inerentes a plataforma.

2. Objetivos

Tomando como base os conceitos já apresentados, o principal objetivo da ferramenta
IShelf é fornecer um conjunto de funcionalidades que permita aos desenvolvedores de
componentes criarem componentes seguindo o modelo adotado pela plataforma, e os
montadores de aplicações poderem construir suas aplicações seguindo as especificações
definidas pela HPC-Shelf, em um nı́vel de abstração mais elevado. Por isso, o objetivo
deste artigo é apresentar a ferramenta que foi desenvolvida, e descrever o processo de
validação que será adotado para avaliar a adequação da ferramenta à necessidade plata-
forma.



3. Interactive Shelf
A IShelf é uma ferramenta web que procura fornecer um conjunto interfaces que tradu-
zam graficamente os conceitos da plataforma HPC-Shelf e permita que os atores possam
modelar os componentes e o fluxo de suas aplicações.

O estilo de modelagem utilizado na IShelf é muito semelhante aos estilos de mo-
delagem utilizados em ferramentas de designer de sistemas, pois diversas entidades e re-
lacionamentos entre essas entidades são representadas graficamente. Além da modelagem
de entidades, o IShelf fornece uma funcionalidade de modelagem de fluxo de workflow,
conceito utilizado em ferramentas de migração de dados, no entanto, a ferramenta utiliza
uma abordagem diferente, pois interpreta o workflow como uma espécie de algoritmo que
pode ser especificado de forma estruturada. Todas essas funcionalidade serão descritas
com mais detalhes nas seções subsequentes.

3.1. Funcionalidades

Parte das funcionalidades elencadas para a IShelf foram descritas com mais detalhes em
[Sousa 2016], mas é importante que façamos uma recapitulação das principais funções. A
IShelf permite a criação de componentes abstratos, esses componentes representam di-
versos tipos entidades dentro da plataforma HPC-Shelf, como por exemplo: computações,
plataformas, algoritmos e aplicações mais complexas, todos eles com a capacidade de se
conectarem com outros componentes e compartilharem funcionalidades. Outra funciona-
lidade importante é a criação de contratos contextuais, esses contratos são instâncias
dos componentes abstratos que serão utilizados na execução das aplicações. Através de
uma interface gráfica os desenvolvedores podem inserir argumentos aos componentes, da
mesma forma que definimos argumentos para atributos de objetos na programação orien-
tada a objetos, como ilustra a Figura 1, observa-se que no lado esquerdo são identificados
os parâmetros aqui chamados de parâmetros de contexto, já no lado direito, temos um
contrato contextual com valorações para os parâmetros nos argumentos de contexto.

Figura 1. Especificação de Contrato a partir de um componente

Os componentes podem representar diversos tipos de entidades, essas entida-
des possuem comportamentos que podem ser definidos em códigos-fonte, esses códigos
também podem ser vinculados aos componentes por meio da funcionalidade de upload de
código-fonte. Por fim, através da interface de execução de componente, o componente
pode ser executado a partir de um contrato contextual, que será resolvido e implantado
em alguma das plataformas informada pela resolução do contrato.

Além das funções citadas, foram implementadas mais duas funcionalidades, a
montagem da arquitetura da aplicação e o ambiente de modelagem do workflow. A



montagem da arquitetura é uma funcionalidade que permite que o montador de aplicações
modele uma arquitetura (com plataformas, computações, fontes de dados, etc) através da
composição de componentes e contratos criados em fases anteriores, definindo os relacio-
namentos entre os elementos arquiteturais, ao final a arquitetura pode ser salva no próprio
computador do montador para ser utilizada futuramente. A modelagem de workflow per-
mite que o montador possa especificar um ou mais workflows a partir da arquitetura mo-
delada, estes workflows gerenciam o comportamento dos elementos arquiteturais, especi-
ficando o fluxo de execução dos componentes e contratos. A especificação é feita a partir
de uma estrutura hierárquica composta por diversos comandos especı́ficos do framework
SAFe, podendo ser salvo na forma de um código-fonte no dispositivo do usuário. Como
mostra a Figura 2, a arquitetura é formada pelos componentes A,B e C, e a partir dessa
arquitetura é possı́vel especificar um workflow contendo uma hierarquia de comandos,
como exemplifica o arquivo a direita, com comandos que invocam os componentes.

Figura 2. Especificação do workflow a partir da arquitetura

A Figura 3 ilustra o fluxo de especificação de uma aplicação na plataforma HPC-
Shelf a partir das funcionalidades contidas na IShelf, inicialmente os componentes abstra-
tos precisam ser modelados e cadastrados na plataforma, além dos arquivos de código-
fonte serem submetidos à mesma, em seguida o contrato pode ser especificado e ser
executado na etapa seguinte. A próxima etapa consiste na montagem da arquitetura da
aplicação, com base nos componentes previamente modelados; e por fim, a especificação
do workflow que orquestrará a aplicação.

Figura 3. Fluxo de Especificação



3.2. Validação

Atualmente o projeto encontra-se em fase de testes para sua validação, e para esta etapa
foram definidos alguns procedimentos para avaliar o comportamento e o eficácia dos flu-
xos padrões da IShelf. Para avaliar o comportamento da ferramenta e verificar a adequação
da mesma as demandas da HPC-Shelf, foram definidos casos de teste a partir de compo-
nentes, contratos, arquiteturas e workflows pré definidos e validados dentro do contexto da
plataforma HPC-Shelf, estes casos de teste descrevem rotinas contendo as caracterı́sticas
e os relacionamentos entre as entidades que devem ser modeladas por meio da IShelf.

Além dos casos de teste, também foi definido um plano de medição para mensurar
a qualidade da ferramenta no que se refere ao uso e a eficácia da mesma. Neste plano
foi definido o perfil do usuário que utilizará a ferramenta, restringindo-o a usuários que já
tenham tido alguma experiência com ferramentas de modelagem de sistemas e definição
de fluxos de execução, como Astah1 e Pentaho2 respectivamente, pois tomamos como
base o público alvo da IShelf. Também foi especificado um conjunto de atividades, simi-
lares aos casos de teste do processo de validação, vinculados aos cenários, que incluem a
especificação de componentes, contratos, arquiteturas e workflows, que serão modelados
pelos usuários.

Por fim, através desta avaliação poderemos medir o nı́vel de esforço necessário
para realizar as atividades que serão comuns no contexto da IShelf, este esforço será men-
surado por meio do tempo necessário para realizar as tarefas, além da quantidade de clicks
e de erros cometidos, e para automatizar o processo de coleta dos dados será utilizado um
software que grava as interações dos usuários na interface.
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Abstract. Currently a large part of society use social networks, these tools enable 

users to communicate and interconnect from one continent to another without 

major problems, the number of people who use social networks today is surprising, 

a statistic disclosed by facebook , which is the most used social network in the 

world, shows that monthly 2.01 billion users are active on the platform. In the year 

2012, a list with 50 market trends was published on the small business big business 

website, and the fourth trend in the list addresses the use of digital marketing in 

social networks as a means of corporate disclosure. We studied this tendency in the 

central outback region of Ceará in order to seek to know the market opening and 

use of digital marketing. 

Resumo. Atualmente uma grande parte da sociedade usam redes sociais, essas 

ferramentas possibilitam que usuários se comuniquem e interliguem-se de um 

continente a outro sem grandes problemas, o número de pessoas que utilizam as 

redes sociais hoje em dia é surpreendente, uma estatística divulgada pelo facebook, 

que é a rede social mais utilizada no mundo, mostra que mensalmente 2,01 bilhões 

de usuários estão ativos na plataforma. No ano de 2012, foi publicado no site 

pequenas empresas grandes negócios uma lista com 50 tendências de mercado, e a 

4ª tendência da lista aborda sobre o uso de marketing digital nas redes sociais 

como meio de divulgação de empresas. Estudamos essa tendência na região do 

sertão central do Ceará com objetivo de buscar saber a abertura de mercado e 

utilização do marketing digital.  

 

1. Introdução 

 O crescimento dos negócios se beneficia bastante da divulgação, e depende muito do 
quão conhecidos esses negócios são para que o público que os conhecem passem esse 
conhecimento à diante para sua rede de amigos e conhecidos. Normalmente cada 
empresa usa métodos e estratégias voltados à um perfil de clientes e/ou voltados a 
captação de mais clientes e de comunicação com esses clientes em geral, isso 
impulsiona o crescimento e evolução dos negócios, esses métodos e estratégias que tem 
são conceituados como marketing. O grande crescimento da internet possibilitou que o 
marketing das empresas seja extremamente facilitado. O meio digital tem possibilitado 
com mais frequência o fácil acesso e a comunicação com os clientes e também vem 
ajudando na divulgação de  seu produto. 

 Estratégias utilizadas por empresas para se comunicar com os clientes por meios 
digitais, como internet, dispositivos móveis, redes sociais, e-mails são de extrema 



importância para manter maior proximidade com o público alvo e atrair mais clientes. 
Essas estratégias são chamadas de Marketing digital. 

 Outra estratégia bastante conhecida e utilizada é tornar o que a empresa tem para 
oferecer público, mostrar para os seus clientes os seus produtos e promoções através de 
sites, blogs, redes sociais e outros meios de comunicação. A este tipo de estratégia é 
dado o nome de publicidade.   

 Um artigo publicado na revista online pequenas empresas e grandes negócios, no 
ano de 2012, abordava as 50 tendências de mercado para os próximos anos. A quarta 
tendência, abordava sobre o social commerce, que trata do uso de redes sociais como 
meio para a divulgação de negócios, como um meio de fazer o negócio conhecido, de 
fazer publicidade e se comunicar com os clientes, e uma opção para o empresário fazer 
o marketing digital de maneira mais fácil e abrangente. As redes sociais notando o 
crescimento de demanda em volta dessa tendência nos últimos anos começaram a 
oferecer versões para empresas que visam atender e oferecer alternativas para o 
empresário melhorar sua relação com o seu cliente, exemplos disso são no caso do 
facebook: páginas, anúncios, respostas predefinidas no Messenger, e oferecer também 
gráficos para apresentar o alcance de seus clientes. Já no ano de 2017 o instagram 
também lançou uma opção para empresas, podendo qualquer pessoa que tenha uma 
página no facebook tornar o seu perfil comercial no intagram e fazer a divulgação de 
sua marca ou produto, mostrando também estatísticas de alcance dos seus anúncios. 

 É sabido que esse ramo de marketing digital pode gerar muitas oportunidades de 
crescimento não apenas do mercado de empresas mas também para o mercado de 
publicitários que estejam dispostos a atuar na criação de designs e estratégias de 
marketing para se aliar a essas redes sociais e obter um resultado positivo para os donos 
de empresas. 

 Nesse artigo queremos identificar o percentual de empresas que utilizam redes 
sociais para fazer marketing digital e publicidade, e identificar as possibilidades de 
mercado em volta da demanda do social commerce na região do interior cearense, além 
disso queremos saber também quais os principais benefícios da utilização das redes 
sociais como ferramenta de marketing.  

Esse artigo será um resumo da coleta de dados que estamos fazendo sobre esse 
assunto e não representa necessariamente a tendência da população dos comerciantes da 
região, visamos apenas mostrar um resumo das coletas e em que caminho os resultados 
estão seguindo. 

2. Material e Métodos 

 Durante o estudo foram usados bibliografias e artigos advindos da própria 
internet, usamos a técnica de dedução na qual a partir de algo genérico e reconhecido 
como verdadeiro, procuramos focar em algo mais específico e concluir algo a esse 
respeito. Partimos de conhecimentos já pré-estabelecidos para servir como base 
irrevogável para uma conclusão com base na lógica e em questionários voltados para a 
região do sertão central. 

 Utilizamos também referências a outras pesquisas para dar bases inquestionáveis 
aos nossos argumentos e que nos serviram de referência para a criação da proposta de 
coleta de dados.  



 Foi elaborado para a pesquisa com os potenciais usuários um questionário que 
objetivava comprovar a aceitação do marketing digital, medir o uso do marketing digital 
em redes sociais percentualmente, e também saber do interesse dos entrevistados em 
profissionais que trabalham com publicidade na região, testando assim a abertura do 
mercado de empresários para publicidade de forma mais informal. 

 

3. Resultados 

 No decorrer do tempo da pesquisa fizemos o questionário com 16 comerciantes, 
em média os negócios dos comerciantes existem a 6 anos. Vamos expor os resultados 
dos mesmos como uma média das respostas. As respostas a cada questão presente no 
instrumento utilizado serão mostradas abaixo.  

 1-Você julga o marketing como uma ferramenta importante para o crescimento 
de uma empresa? 

 100% dos entrevistados responderam que sim. 

2-Sua empresa utiliza alguma rede social como meio de divulgação?  Se sim, 
quais? 

  78% dos entrevistados responderam que sim. 

Aos comerciantes que utilizam redes sociais, lhes foi perguntado quais os principais 
benefícios. O gráfico abaixo mostra a opinião dos entrevistados que utilizam redes 
sociais sobre os benefícios do uso das plataformas para divulgação e marketing digital.  

 

 

 Por fim, perguntamos então aos comerciantes se eles teriam interesse caso 
houvesse algum profissional ou empresa da região que trabalhasse na área de 
publicidade voltada para redes sociais, 71% respondeu que se interessaria. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

aumento do número de

clientes

engajamento com clientes divulgação da marca

Benefícios obeservados pelos usuários de redes sociais 

para marketing digital e publicidade



4. Conclusão 

Esse artigo teve como objetivo resumir o estudo sobre a tendência do uso de redes 
sociais como meio de publicidade e avaliar a importância que esse tipo de marketing 
tem para comerciantes da região do sertão central do Ceará. Foi feito um questionário 
para se obter o resultado e 14 pessoas participaram e baseado nessa nos resultados 
obtidos concluiu-se que o marketing é considerado importante para os comerciantes, 
dado que todos responderam que o mesmo é influente no crescimento do negócio. 
Percebemos também que o marketing em redes sociais muito usado nessa região. 

 É possível notar também o interesse dos comerciantes no mercado de 
publicidade na região, isso pode acabar gerando uma oportunidade de negócio para 
quem trabalha no ramo da publicidade.  

Em estudos posteriores pretendemos aumentar o número dessa amostra com 
objetivo de termos uma associação válida com a população de comerciantes da região, 
além disso pretendemos fazer estudos em torno da viabilidade de uma empresa de 
publicidade. 
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Abstract. This paper aims to present the learning cell whose principle is to com-
bat the high rate of circumvention of the female public in the area of computing
through the creation of more inclusive and receptive environments for girls to
practice the disciplinary practices.

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar a célula de aprendizagem
que tem como princı́pio combater a grande taxa de evasão do público femi-
nino na área da computação através da criação de ambientes mais inclusivos e
receptivos para as meninas exercitarem as práticas relacionadas às disciplinas.

1. Introdução
Computação e mulheres combinam? Enquanto mulheres, Sabemos que estamos em um
meio predominantemente masculino. Isso nos sujeita a passar por muitos constrangi-
mento dentro e fora de sala de aula. Descriminações como certos tipos de abusos. Tantas
ameaças nos conduzem a olhar o assunto com olhar mais crı́tico procurando formas de
auxiliar as meninas que entram na faculdade a se sentirem mais acolhidas.

[...] nenhum desses modelos, feminista ou liberal, é suficiente para
resolver o problema de centenas de anos de exclusão das mulheres. Se-
riam necessárias profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e
conteúdo da ciência.

[Lima 2013]

Esse trecho, retirado do artigo ”As mulheres na Ciência da computação”reflete a
realidade que estamos inseridos e da qual nos colocamos como agentes de transformação.
É nessa realidade que surge o projeto que almeja a criação de ambientes preparados para
receber e auxiliar as meninas na área da computação.

2. Motivação
Com a evolução dos computadores, o foco passou a ser direcionado mais para o
público masculino do que para o público feminino [Euclécio Josias Rodrigues ] e
[Laı́s Semis e Ana Paula Monteiro ], gerando assim um pensamento de que meninas “não
podem ter ou mexer em computadores” [Ana Carolina Castro ]. Isso fez com que famı́lias,
universidades e a sociedade descriminassem e estranhassem a entrada das mulher na área
da computação. Muitas pesquisas já foram feitas nessa área. Em Millennial Women
[e Christie Hunter Arscott ] é abordado o porquê de haver baixa adesão das mulheres nos
cursos de TI em detrimento de outras áreas.



3. Evasão Feminina na UFC Quixadá

No inı́cio desse trabalho foi solicitada a coordenação a relação de trancamentos dos
últimos anos por sexo. Como o sistema não faz essa direção, as entradas foram ma-
nualmente contabilizadas para montar a Tabela 1. A Tabela apresenta a taxa de evasão
dos alunos da UFC de 2015 até 2017. Ela informa quantos dos alunos ingressantes de
cada ano ainda estão ativos no sistema. A evasão das mulheres na UFC de quixadá da
turma de 2015 é de 45%, enquanto a masculina é de 36%. Para turma de 2016, as mu-
lheres tem taxa de evasão de 18% contra 23% dos homens. A taxa de 2017 apresenta 2%
para as mulheres e 1% para os homens.

A evasão feminina na Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá tem se
mantido maior que a masculina em todos os anos. A seguir é possı́vel ver os números da
quantidade de desistência do público feminino comparado com o masculino separado por
ano de ingresso, onde podemos notar que a evasão diminuiu durante os anos, porém ainda
ocorre em grande quantidade. A diferença entre os anos também pode ser explicada pelo
fato de que nem sempre os alunos abandonam no primeiro ano de curso e é necessário
considerar que esses dados são parciais e a redução pode não se concretizar depois de 4
anos.

Tabela 1. Tabela disponibilizada pela UFC Campus Quixadá
Aluno(as) - UFC Campus Quixadá

2015 2016 2017
Feminino - canceladas 30 14 1
Feminino - ativas 36 63 46
Masculino - cancelados 91 60 3
Masculino - ativos 159 199 254

Todos os dados disponibilizados com total segurança e privacidade de nomes pela
UFC Campus Quixadá para realização da pesquisa, informando o número de egressos e
desistentes dos anos de 2015, 2016 e 2017. Ainda com o objetivo de entender a evasão e
seus motivos, uma pesquisa qualitativa foi realizada e é apresentada a seguir.

3.1. Coleta de Evasão

Com o auxilio de uma pesquisa realizada em um grupo focal e com uso de questionários,
foram coletadas respostas de 7 meninas estudantes da UFC Campus Quixadá. O objetivo
foi de identificar os principais desafios de estudar em uma universidade voltada a tecno-
logia, visando também a dificuldade de estar rodeadas por uma maioria masculina. Esse
estudo contou com diversas perguntas citadas logo abaixo:

“- Quais foram suas maiores dificuldades? - Como você se sente sabendo que as
mulheres são minoria na área de atuação da TI? - Motivo de ingresso - Dificuldades na
linguagem de programação - Dificuldades com método de ensino utilizado - Incomodo
em relação a piadas, atitudes etc - Quantidade de meninas da turma inicial? E quantas
permanecem? - Experiencias anteriores em relação a área da TI ou com programação?
” Com as perguntas foram geradas personas para podermos exemplificar as respostas e
pensamentos das meninas entrevistadas.



3.2. Identificação das Principais Dificuldades

Persona 1, Patrı́cia Soares, 21 anos, nasceu em Iguatu - CE. É uma pessoa bastante
simpática com opiniões fortes e decididas, entrou na área da TI porque já havia tido
contato com a mesma e por esse motivo decidiu continuar. Porém quando entrou além de
obter mais conhecimento, queria ser surpreendida pela TI. Ela teve dificuldades com as
linguagens de programação, e com a própria programação, infelizmente reprovou FUP, e
relata que a maior ajuda que teve foi a metodologia de ensino do professor com quem fez
FUP novamente. Ela pretende a cada dia aprender mais e ser uma ótima profissional. Hoje
em dia ela se dedica mais as cadeiras que ela tem um nı́vel de dificuldade maior, como
programação e cadeiras que envolvem cálculo, e tenta todos os dias se organizar melhor
para estudar. Ela se sente incomodada com piadas e atitudes direcionadas as meninas em
forma de preconceito, chama esse tipo de atitude de chata e inconveniente. Relata que
quando ingressou no curso em sua turma tinha umas 6 meninas, hoje em dia restauram
apenas 3, porém, ela se sente responsável por está aumentando o número de meninas na
área e tem convicções que essa realidade pode mudar. Falamos sobre a minoria de meni-
nas do campus, ela falou não se incomodar, mas a faculdade poderia apresentar cada vez
mais os cursos a mulheres, com o objetivo de trazê-las para a área. Mesmo com a minoria
de meninas ela diz se dar bem, apesar de não ter uma relação muito próxima com muitas
meninas do campus.”

Persona 2, Layanne Lima, 19 anos, nasceu em Quixadá - CE. Ela é uma menina
carismática e muito dedicada. Onde sua expectativa era entrar na faculdade e se realocar
no mercado de trabalho, se aprimorar no curso escolhido e cursar em uma faculdade
federal. Ela já havia cursado um curso de TI. Porém se sentiu triste, pois a realidade
da área é cruel. Relatou se espelhar em uma amiga que se formou na área e ganha uma
“merreca” como diz ela, e ainda completa dizendo que mesmo ela tirando certificações
não consegue ganhar um salário igual ao de um homem. Por isso, motivo ela saiu da
área citada e resolveu ingressar em Design Digital. Ela diz ter pouca dificuldade em
programação e com as metodologias utilizadas, sua maior dificuldade é a concentração,
mas, explica que ter expectativa de compreender todo o conteúdo que for ensinado em sala
de aula, como também concluir o curso. Quando perguntada sobre as meninas no campus,
afirmou que metade de sua turma é mulher, mas se sente incomodada quando ouve piadas
e atitudes de descriminação por parte de homens. Diz também que as meninas deveriam
olhar para a TI como uma oportunidade e que elas deveriam ser mais unidas, em relação
ao campus, já que tem algumas, mas são muito separadas.

Persona 3, Monike Almeida, 20 anos, nasceu em Fortaleza - CE. Uma menina
bastante tı́mida, que enfrentou sua timidez e decidiu se mudar sozinha para Quixadá. Ela
nos relata que em uma determinada férias escolar foi para a casa de um amigo, no que
o mesmo lhe apresentou a linguagem Java, ela conta que se encantou e decidiu entrar
em Engenharia da Computação, não sabia muito bem o que o curso iria proporcionar,
mas esperava aprender como as coisas que utilizamos no dia a dia funciona e assim lhe
permitir criar coisas também. Por gostar de matemática, já veio com o intuito de se
embasar melhor na área da fı́sica e da matemática.

Ao perguntar sobre as meninas que ingressaram na mesma turma que ela, ela
conta que algumas desistiram ao entender a real proposta do curso, pela dificuldade, ou
por perceber que não era a área que queria seguir. Apesar de quando perguntada se sentia



incomodada com piadas e atitudes de descriminação ter respondido não, ela acredita que é
necessário uma maior divulgação dos cursos da TI, com o apoio da sociedade e incentivo,
a tendência é só aumentar o número de meninas na área. Relatou que no campus apesar
de ter uma minoria feminina percebe igual tratamento e oportunidade para todos. Ela tem
intimidades com algumas meninas e diz que a relação é boa, e percebe ser assim entre
as outras meninas. Os dados observados relataram que muitas procuravam informações
sobre a área da tecnologia mesmo antes de ingressar no curso, mostrando dificuldades no
decorrer do mesmo, seja nas cadeiras ou com piadas machistas por partes dos colegas.
Nessa direção, os principais motivos de desistências foram as diferenças de realidades,
de maneira que o curso não era da forma que pensavam, e com a dificuldade de conciliar
disciplinas do semestre ou com a vida pessoal, levando em consideração a mudando de
cidade e a distância dos pais e parentes, elas saiam do curso.

Como podemos notar na tabela acima (anexo1) os egressos do sexo masculino é
maior que do sexo feminino, com o intuito de trazer mais meninas para a computação, e
também ajudar na diminuição da taxa de evasão, foi criado uma célula de estudo como
proposta de auxilio nos estudos dentro do campus, chamada Bytterfly Code, segue a logo
do projeto (por um erro de edição o nome principal do projeto é BYTTERFLY e não
Butterfly).

3.3. Proposta De Solução

Figura 1. logo Bytterfly code

A célula Butterfly Code foi criada com o intuito de um ambiente saudável, auxi-
liando com programação, gerando rodas de debates, e palestras com professoras, produ-
zindo assim um ambiente mais familiar e descontraı́do com foco no aprendizado, onde
as meninas possam se sentirem confortáveis ao aprenderem, já que na maioria do tempo
elas estão rodeadas de homens dentro da universidade. A célula funciona uma vez por se-
mana com dia e data definidas, atualmente acontece nas terças-feiras e duram duas horas
(15:30 – 17:30). Na maioria dos encontros comparece um grupo fixo de meninas dos cur-
sos de Sistemas de Informação, Ciência da Computação, e Engenharia da Computação,
onde entre esses cursos os semestres são variados, temos alunos do quarto semestre e do
segundo.

As atividades do ano começaram com o estudo de programação com alunas da
disciplina de fundamentos da programação (FUP). Com decorrer do semestre, e o bom
desempenho das alunas, o foco mudou para linguagem e marcação de script em HTML,
porém não deixamos de ajudar participantes que chegam com dúvidas em cadeiras de
programação, por exemplo, programação orientada a objeto (POO). Atualmente o traba-
lho está focado no trabalho em um site que tem o objetivo de apoiar meninas que estão
procurando pela área da TI, procurando por detalhes dos cursos e da universidade, tendo
assim a cara do projeto. Porém, ainda com tantas informações, conteúdo e atividade, a



célula tem uma baixa na participação, motivo ocasionado por diversos fatores, e para isso
propomos algumas melhorias no site citado acima. A figura 2 mostra o protótipo do site.

Figura 2. Protótipo do site

4. Conclusão
Esse projeto foi criado pensando numa forma de ajudar às meninas da área da computação
e do Campus da UFC de Quixadá, a superar melhor seus problemas em relação ás matérias
e dúvidas sobre outros assuntos, para auxiliar a diminuição e evasão das meninas dos
cursos de tecnologia.

Por causa do projeto, foi proposta a ideia de desenvolvimento de um site que apoie
a disponibilidade de informações, como, eventos, palestras, informações sobre cursos,
além de possuir uma zona na qual as meninas vão poder trocar ideias ou informações
do mais diversos tipos. O próximo passo é o lançamento do site para que no futuro ele
possa auxiliar as meninas do Campus, ajudando e tirando dúvidas de outras meninas que
desejam ingressar na área da computação.
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