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Abstract.  The  spread  of  Free  Software  in  the  world  of  technology  has
generated changes in the way that companies and users see software. In recent
years we realized the increasing number of users and some changes in the
software  market  worldwide.  Constantly  companies  and  government
institutions around the world are opting for the use of free software instead of
products with proprietary licenses and this has become increasingly frequent
over time. What are the main initiatives that make Free Software a growing
movement? In general we note that Free Software has grown into capable of
being  a  solid  alternative,  effective  and  generally  much  cheaper  than
proprietary software.

Keywords: Expansion. Free Software. Software Market. 

Resumo. A  disseminação  do  Software  Livre  no  mundo  da  tecnologia  tem
gerado mudanças no modo com que as empresas e os usuários vêem software.
Nos últimos anos percebemos o aumento no número de usuários e algumas
mudanças  no  mercado  de  software  no  mundo  inteiro.  Constantemente
empresas  e  instituições  governamentais  ao redor do mundo estão  optando
pela  utilização  de  softwares  livres  ao  invés  de  produtos  com  licenças
proprietárias  e  isso  tem se  tornado cada  vez  mais  frequente  ao  longo  do
tempo.  Quais  as  principais  iniciativas  que  fazem  do  Software  Livre  um
movimento crescente? De modo geral notamos que o Software Livre cresceu e
hoje é capaz de ser uma alternativa sólida,  eficaz e geralmente bem mais
barata que os softwares proprietários.

Palavras-chaves: Expansão. Software Livre. Mercado de Software. 

1. Introdução

Iniciado em 1983 pelo cientista  da computação Richard M. Stallman, o  Movimento
Software  Livre – MSL – tinha  o  objetivo  de  libertar  os  usuários  das  limitações  e
imposições  feitas pelas principais empresas  de desenvolvimento de software.  Para o
MSL não  é  ético  deter  o  conhecimento  científico  ou   trancafiá-lo  sob  licenças
proprietárias,  impedindo que os usuários  possam acessar,  modificar  e/ou redistribuir
software. 



Em outubro de 1985, Stallman fundou a Free Software Foundation – FSF – e
especificou o conceito  de  Software  Livre.  Algumas  dúvidas  frequentes  surgiram no
início do movimento e continuam a surgir quando o assunto é Software Livre: existe
uma boa relação custo-benefício ao trocar uma opção proprietária por uma livre? Como
empresas que trabalham com Software Livre geram receita?  Cerca de trinta anos se
passaram desde o surgimento do Software Livre e podemos notar o seu crescimento e
desenvolvimento tanto no mercado empresarial quanto no mercado de computadores
pessoais. 

Em virtude  do  seu  desenvolvimento  e  da  sua  disseminação entre  usuários  e
empresas,  o  Software Livre tornou-se objeto  de estudo de inúmeras  pesquisas.  Este
artigo apresentará algumas estatísticas em relação ao uso de Software Livre no Brasil e
as principais mudanças que estão ocorrendo no mercado de software local e global por
conta desse uso crescente.

2. O que é Software Livre?

Para a FSF, um software pode ser classificado como livre quando assegura as quatro
liberdades essenciais ao usuário. São elas:

● Liberdade 0: o usuário pode executar o programa para qualquer propósito;
● Liberdade 1: o usuário é livre para estudar o software, o que requer acesso ao

código fonte que o gerou;
● Liberdade  2:  o  usuário  pode  redistribuir  cópias  do  programa  de  modo  a

contribuir com outras pessoas;
● Liberdade 3: o usuário pode modificar o programa (o que também requer acesso

ao código-fonte) e distribuir estas modificações para toda a comunidade.

3. A Evolução do Software Livre no Mercado

Logo após o seu surgimento, o Software Livre não ganhou tantos adeptos no mercado
de software. O fato de não ser voltado para o mercado e não possuir, de início, tantas
estratégias de marketing quanto os softwares proprietários contribuiu bastante para a
não adoção das alternativas livres tanto por parte das empresas quanto dos usuários.
Outro  fator  importante  é  que  não  existiam  empresas  suficientemente  conceituadas
atuando no ramo, fornecendo suporte e manutenção de sistemas ou serviços de software
livre. O desenvolvimento era, em sua maioria, comunitário, e a própria comunidade de
desenvolvedores era responsável por desenvolver atualizações de softwares e correções
de  bugs, o que era  pouco  aceito pelo mercado da época, o qual preferia confiar esses
serviços às grandes empresas especializadas.

O Software Livre tem dado sua resposta às desconfianças do passado ao longo
do tempo. Hoje,  podemos notar que o modelo de desenvolvimento colaborativo tem
sido promissor. Por dar liberdade aos desenvolvedores e usuários, novos projetos  de
Software  Livre  foram  sendo  desenvolvidos  e  muitas  empresas  tornaram-se
patrocinadoras desses projetos. Outras, ainda, tiveram suas origens no ramo através do
desenvolvimento  de  ferramentas,  da  implantação  de  serviços  e  infraestruturas  livres
bem como do oferecimento de suporte e manutenção a estes serviços.



A Open Sorce Initiative - OSI - também contribuiu para que o Software Livre se
aproximasse mais do mercado. Apesar de serem movimentos diferentes, o MSL e a OSI
estão  ligados  por  propostas  similares  e  são  sempre  relacionados  e  até  mesmo
confundidos com relação às suas proposta. O fato é que ambos os movimentos ajudam a
difundir softwares não-proprietários pelo mundo.

No ramo de Sistemas Operacionais, o kernel Linux tornou-se o protagonista das
conquistas  do  Software  Livre.  Além  de  ser  o  kernel  principal  das  mais  famosas
distribuições, o software é a base do sistema operacional Android, o mais utilizado no
mercado  de  dispositivos  móveis,  segundo dados  da  NetMarketShare.  O LibreOffice
cresceu e se desenvolveu de tal forma que passou a ser a principal suíte de escritório de
algumas empresas e organizações governamentais, que viram nele uma ótima forma de
cortar gastos sem abrir mão de um produto completo e de qualidade. O projeto Apache e
suas  licenças  baseadas  em Software  Livre,  por  sua vez,  ocupam o topo da  lista  de
Servidores Web mais bem sucedidos do mercado.

Em  2004  a  Iternational  Data  Corporation –  IDC  –  realizou  uma  pesquisa
(Imagem 1) sobre o crescimento de produtos Linux no mercado e sua previsão para os
anos seguintes.

Imagem 1 - Crescimento de produtos Linux no mercado. Fonte: Welcome, Preliminary Draft–
Ccomments. "The Business of Free Software: Enterprise Incentives,  Investment,  and
Motivation  in  the."  (2006).  Disponível  em  <http://tech-insider.org/open-source-
software/research/acrobat/041214.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2015.

O resultado é  que,  a  plataforma cresceu bastante  nos  anos  de  2005 a  2008,
ganhando sempre mais espaço e contribuindo para a disseminação de softwares livres,
sobretudo  nos  três  setores  avaliados  (Servidores,  Pcs  e  Softwares  empacotados).  A
tendência é que produtos e serviços proprietários de uso genérico sejam cada vez mais
substituídos por alternativas livres ou não-proprietárias.

http://tech-insider.org/open-source-software/research/acrobat/041214.pdf
http://tech-insider.org/open-source-software/research/acrobat/041214.pdf


4. O Uso de Software Livre no Brasil

No Brasil, o Software Livre vem ganhando popularidade desde a década de 90. Desde
então,  tanto  sistemas  operacionais  quanto  software  livres  em  geral  passaram  a  ser
adotados  para  fins  educacionais  por  Instituições  de  Ensino  Superior  que  ofereciam
cursos na área da Tecnologia da Informação.  Isso representa  a  filosofia do Software
Livre cumprindo o seu objetivo de difundir e libertar o conhecimento empregado na
construção de softwares pelo mundo.

O governo  brasileiro  desenvolveu  um papel  importante  para  a  expansão  do
movimento, passando a dar preferência à utilização de alternativas livres para softwares
empregados em escolas e setores técnico-administrativos, além de patrocinar e apoiar
eventos relacionados à distribuição de programas não-proprietários. O Festival Latino-
Americano de Instalação de Software Livre – FLISoL, por exemplo, é um dos eventos
relacionados ao Software Livre que cresce e se desenvolve a cada ano alcançando cada
vez  mais  pessoas.  No  Brasil,  as  estatísticas  do  evento  (Imagem  2)  se  mostram
promissoras.

Imagem 2 - Número total estimado de visitantes do FLISoL no Brasil. Fonte: flisol.inf

 O crescimento se mantém quase que constante,  ainda que tenha havido uma
queda na participação após o ano de 2013. É bastante provável que essa diminuição não
seja um fator universal, mas que tenha ocorrido por fatores isolados que acabaram por
ocasionar um pico no gráfico no ano de 2013. 



5. Uma Nova Visão para o Mercado: o Software como Serviço

Antes,  as  empresas  desenvolviam  produtos  de  software  e  vendiam  o  software
executável, “empacotado” sob uma licença para que o usuário pudesse utilizá-lo. Hoje,
algumas empresas estão começando a investir no modelo de mercado  Software as a
Service  - SaaS. Trata-se de uma transição entre vender o software pronto e fornecer e
manter um serviço contratado pelo usuário.  É o software deixando de ser visto como
produto e  passando a ser  visto  como serviço,  o  que,  para  o usuário  final,  pode ser
consequência  de  várias  vantagens como  um  menor  custo  de  aquisição,  maior
flexibilidade  para  a  expansão  de  licenças  e  melhores  condições  de  implantação.
Referindo-se ao Software Livre ou de Código Aberto, Stefanuto (2005) diz: “o SL/CA
traz, de fato, variáveis novas para a indústria de software. Embora não se trate de uma
ruptura  tecnológica,  traz  uma  nova  forma  de  desenvolver  e  licenciar  software,
quebrando alguns modelos estruturais de apropriabilidade nesta indústria.”.

6. Conclusão

Empresas e instituições governamentais já optam por utilizar alternativas de software
livres  ou  não-proprietárias  para  realizarem  determinadas  atividades.  Além  disso, é
grande  o  número  de  usuários  que  constantemente  utilizam  ou  estão  conhecendo
softwares livres, sobretudo através de projetos de disseminação de softwares como o
FLISoL. Com a valorização do Software Livre e sua crescente utilização no mercado, as
empresas  de  software  em geral  estão  passando  por  mudanças  em seus  modelos  de
negócio e, aos poucos, os softwares estão deixando de ser fornecidos como produtos e
passando aser tratados como serviço, ocasionando benefícios aos usuários.
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Abstract. It is clear the difficulty facing people with disabilities in the work-
place, in schools, at leisure and in several daily activities, from reading a menu
in the restaurant to send an e-mail. This is due to the difficulty of inclusion
of people with disabilities in the media, due to restrictions of some skills and
resources.
To help the inclusion and empowerment of people with disabilities various uni-
versities, companies and research centers has been working in the construction
and building products and systems that can increase, maintain or improve the
functional capabilities of people with disabilities.

Resumo. É notório a dificuldade enfrentada das pessoas com necessidades es-
peciais nos ambientes de trabalho, no âmbito escolar, no lazer e em diversas
atividades cotidianas, desde ler um cardápio no restaurante até enviar um e-
mail eletrônico. Isto se dar em virtude da dificuldade de inclusão da pessoa
com deficiência nesses meios, devido a restrições de algumas habilidades e re-
cursos.
Para ajudar a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência várias universi-
dades, empresas e centros de pesquisa vem trabalhando na construção e criação
de produtos ou sistemas que possam aumentar, manter ou melhorar as capaci-
dades funcionais das pessoas com deficiência.

1. Introdução

De modo geral a tecnologia e sua evolução, tem um objetivo de facilitar e simplificar
o modo de vida, a utilização das ferramentas tecnológicas que torna o nosso dia a dia
mais fácil está presente desde o momento em que acordamos, onde temos a ajuda de um
despertador para nos auxiliar no momento do despertar, até a mudança da programação
da televisão, onde utilizamos o controle remoto, e existe uma imensidão de ferramentas
como o micro-ondas, o celular e até mesmo o nosso automóvel para simplificar nossos
dias. Em suma, existe uma infinidade de recursos que estão anexados a nossa rotina, com
o objetivo de simplesmente facilitar a nossa atividade da função pretendida.

A tecnologia para pessoas com necessidades especiais tornou-se algo muito além
do que uma facilidade, como bem citado por Mary Pat Radabaugh:

“ Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis.
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possı́veis. ”
[RADABAUGH, 1993].



Através dessa referência, pode-se notar o impacto que a evolução tecnológica tem
causado a esse tipo de pessoa, resumidamente tem dado a capacidade de fazer escolhas
em todas as esferas da vida, desde a roupa que quer vestir, a comida que deseja comer
até exercer seu papel na sociedade. Proporcionando autonomia e independência, enfim,
tornando o impossı́vel, possı́vel. Ao tipo de tecnologia responsável por proporcionar a
qualidade de vida e inclusão social de pessoas com deficiência, dar-se o nome de Tecno-
logia Assistiva (TA).

“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de caracterı́stica in-
terdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social” [Comitê de Ajudas Técnicas, CORDE/SEDH/PR,
2007].

2. Desenvolvimeto

É visto como recurso de Tecnologia Assistiva, desta forma, uma simples adaptação de
um lápis ou talher, uma bengala que se ilumina em ambientes escuros, até recursos mais
sofisticados, como uma roupas adaptadas a necessidade do portador, sistemas computado-
rizados, softwares e hardwares especiais, que contemplam questões de acessibilidade, dis-
positivos para adequação da postura sentada, equipamentos que possibilitem a diálogo al-
ternativa, chaves e acionadores especiais, recursos para locomobilidade manual e elétrica,
aparelhos de escuta assistida, auxı́lios visuais, materiais protéticos, em sı́ntese, todo e
qualquer recurso utilizado para proporcionar uma vida possı́vel, independente, digna e
cidadã.

A exemplo de recursos da Tecnologia Assistiva que estão envolvidos com a
inovação, informática ou qualquer dispositivo computacional temos:

2.1. I Cane Mobilo – Bengala Inteligente

Figura 1.

Desenvolvida pela empresa holandesa “I-Cane” em conjunto com deficientes vi-
suais, o I Cane Mobilo trata-se de uma Bengala enriquecida com navegação moderna e
sensores com GPS, fornecendo assim um auxı́lio à navegação, tendo a capacidade de re-
gistar rotas, bem como a capacidade de detectar obstáculos e mudança de declive no solo.
O Bengala também conta com um dispositivo em forma de seta, que através do polegar



pode-se sentir a sua movimentação a qual indica a direção correta a qual se deve seguir, ou
alerta para casos de desvio. Também é possı́vel enviar uma mensagem de ajuda contendo
coodenadas de localização, através de um botão de emergência.

2.2. Implante Coclear – Ouvido Biônico

Figura 2.

É um dispositivo eletrônico computadorizado e de alta tecnologia que é capaz de
substituti totalmente o ouvido de pessoas com surdez parcial ou total. O equipamento
funciona através de pequenos eletrodos que criam estimulos eletricos nas fibras nervorsas
remanescentes, permitindo assim a transmição do sinal elétrico para o nervo auditivo, afim
de ser decodificado pelo córtex cerebral, possibilitando assim, ao usuário a capacidade de
perceber o som.

2.3. Tek Robotic Mobilization Device

Figura 3.

O Tek Robotic Mobilization Device é um aparelho robótico criado pela a empresa
turca MAS Mekatronic que permite uma maior e melhor mobilidade para pessoas com
incapacidades fı́sicas, podendo manter o usuário em posição vertical. Com esse disposi-
tivo os paraplégicos poderão mover-se de forma independente em pé, essa verticalidade
torna-se essêncial para a saúde dos mesmos, permitindo assim realizar atividades e tarefas
diárias na postura mais correta e confortável possı́vel. O Tek é controlado através de um
controle remoto, sendo possı́vel levantar-se de forma idependente, agachar-se, sentar-se e
entre outras funções, tudo com muita autonomia.



2.4. Proprio Foot – Pé Inteligente

É um dispositivo robótico criado pela empresa Ossur para pessoas amputadas parcial-
mente que consiste em uma flexão automática do tornozelo, para ter um funcionamento
mais próximo de um pé humano, esse equipamento se adpta a deferentes mudanças de ter-
reno, ajutando-se junto ao sistema de equilı́brio, tranformando assim seu comportamento
em escadas e elevações.

Figura 4.

2.5. SO DOSVOX – Software

DOSVOX é um sistema operacional criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica (NCE), esse software per-
mite as pessoas com deficiência visual a utilizarem um computador pessoal, facilitando
assim esse acesso e a utilização, criando um alto nı́vel de independência, e motivação para
os fins de estudo, trabalho, lazer e interação com outras pessoas.

3. Conclusão
Cumpre salientar portanto que é de suma importância a existência de tecnologias que aju-
dem a inserção de pessoas com deficiência na sociedade e no acesso ao conhecimento
e a informação, mostra-se de fundamental relevância a busca e o interesse por esse tipo
de tecnologia, pois, através delas pode-se proporcionar ao deficiente uma maior inde-
pendência, controle do ambiente, mobilidade, autonomia, enfim, a inclusão nos diversos
setores e atividades como, educação, lazer, trabalho, cultura e entre outros, fazendo assim
com que essas pessoas sejam inseridas dignamente na sociedade.

É notório que para contribuir na construção e no crescimento das tecnologias assis-
tivas, torna-se essencial o incentivo por parte do governo, instituições de ensino, e demais
órgãos, para assim estimular o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, proporcionando
a criação de facilidades para os portadores de deficiências.
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Abstract. The purpose of this article is to discuss in what ways the entry into the
university works for the students of the UFC Campus Quixadá, analyzing what
variables influence in their adaptation and how this works in their academics
performance.

Resumo. O objetivo desse artigo é discutir de que formas o ingresso na uni-
versidade funciona para os alunos da UFC Campus Quixadá, analisando que
variáveis influenciam em sua adaptação e, esta, no seu desempenho acadêmico.

1. Introdução
Em um mundo em que a capacitação profissional é cada vez mais cobrada e a produção de
conhecimentos é cada dia maior, quem tem a oportunidade de entrar em uma universidade
experimenta chances únicas de crescer profissional e pessoalmente. Entretanto, o caminho
entre o ingresso na universidade e a formatura é repleto de desafios - muitos não esperados
- que dependem da forma como cada estudante gerencia as situações do seu dia a dia,
quais são suas motivações e em como ele forma laços sociais. Todos esses conceitos
estão, inicialmente, relacionados com o processo de adaptação.

A fase de adaptação à universidade, por egressos do ensino médio ou por pessoas
que já terminaram o segundo grau há algum tempo, na maioria das vezes, envolve mais
fortemente questões subjetivas, como a saudade de casa, dificuldades financeiras e a for-
mação de novos círculos de amizades, do que apenas a adequação ao ritmo e cobrança
da universidade. Além disso, os motivos pelos quais as pessoas decidem fazer um curso
superior, assim como as características psicológicas dos estudantes, fazem com que cada
um reaja de forma única a uma mesma situação, e que indivíduos com aspectos semelhan-
tes tenham reações semelhantes, o que explica, em parte, por que há pessoas com maior
ou menor facilidade de ajustamento à nova rotina.

De acordo com [3], as diferentes expectativas que cada indivíduo tem contribuem
para sua melhor ou pior adequação à vida universitária e, consequentemente, no enfren-
tamento dos desafios. O confronto entre o que é esperado e o que se encontra na uni-
versidade pode gerar frustrações e contentamentos que afetam os estudantes de diferentes
formas, dependendo da maneira como eles se prepararam para essa fase de suas vidas.

[1] trata das características psicológicas, como o carisma, a determinação e o
medo. A forma como você interage com as pessoas determina sua maior ou menor ca-
pacidade de formar novos círculos de amizades, que são muito importantes durante toda



a vida universitária. Os motivos que te levaram a fazer o curso, determinam seu grau de
comprometimento e disposição para enfrentar desafios.

Já [4] discutem o relacionamento com os pais como um dos pontos importantes na
superação das dificuldades. Para muitas pessoas, o apoio familiar é decisivo nesse novo
período de suas vidas – entrar em uma Universidade; para alguns, sair de casa -, já para
outras, isso não tem tanta influência. Além disso, a influência dos pais determina alguns
aspectos da personalidade e dos costumes dos estudantes, contribuindo para o modo como
eles se adaptarão.

Por meio de um questionário, buscamos encontrar as principais variáveis presentes
no processo de adaptação e entender um pouco como elas se relacionam. Usaremos três
conceitos como base para nossa análise: as expectativas, a personalidade e a influência
dos pais.

2. Expectativas

[3] estuda dois tipos de expectativas que os estudantes podem apresentar quando ingres-
sam na universidade: as simples e as complexas. Quando o estudante cria muitas fantasias
sobre a vida universitária, enfatizando sempre o bom das coisas, mas esquecendo dos pos-
síveis problemas, ou quando ele possui poucas expectativas, as classificamos como sim-
ples. Pelo contrário, quando o estudante faz uma espécie de planejamento, balanceando
as coisas boas e ruins que podem acontecer e criando estratégias para lidar com algumas
das diversas situações, chamamos suas expectativas de complexas.

Durante o período de adaptação, grande parte dos estudantes define como será sua
vida na universidade por um bom tempo. Segundo pesquisas, indivíduos que chegam com
expectativas complexas apresentam mais chances de ter uma ajustamento tranquilo e se
manter no curso.

Outros pontos importantes são as informações que os estudantes adquirem no pe-
ríodo anterior ao ingresso, e as motivações na escolha da graduação. Pesquisar sobre a
instituição de ensino e sobre o curso, pedir conselhos a outras pessoas que estudam ou já
estudaram na universidade, além de conversar com familiares e amigos, constituem boas
estratégias de preparação, pois fornecem base para que o estudante tenha maior confiança
em sua decisão e dão-lhe alguma orientação. Além disso, ter bons motivos para escolher
determinado curso também contribui para que o estudante se adapte melhor, pois a força
dessas motivações determina o grau de compromentimento e determinação dos estudantes
para lidarem com os diversos desafios.

3. Influência dos Pais

Para muitos estudantes, ter o apoio familiar, principalmente nesse momento de transição
e novas descobertas - que é a entrada para a universidade - é muito importante. Pesqui-
sas indicam que estudantes que possuem uma boa relação com os pais – convivem com
tranquilidade, conversam sobre inúmeras coisas, são cobrados por responsabilidade, etc
– tem maiores chances de passar por um tranquilo processo de adaptação. Apesar disso,
há pessoas mais independentes que, mesmo não possuindo essa base familiar, lidam bem
com o ingresso na vida universitária.



4. Personalidade
Nossa personalidade define a forma como observamos o mundo a nossa volta e como
agimos diante dele. Ao contrário do que muitas vezes aparente, ela não é estática, mas sim
um processo decorrente das constantes experiências que vivenciamos dia após dia, e dos
conhecimentos e crenças que adquirimos. Em[1] há a análise de quatro personalidades ou
“status”, que ele chama de Achieved, Moratorium, Foreclosed e Diffusion. A definição é
dada em [2] pelas seguintes palavras:

“IDENTIDADE CONQUISTADA/REALIZADA: o/a adolescente atra-
vessou uma crise de identidade e definiu um compromisso em termos ide-
ológicos, profissionais e afetivos.”
“MORATORIUM: vive uma crise de identidade, não se estabeleceu ainda
nenhum compromisso, mas procura alcançar esse objetivo”.
“IDENTIDADE ANTERIORMENTE OUTORGADA: foi estabelecido
um compromisso sem passar propriamente por uma crise de identidade.
Trata-se de uma identidade não construída, mas atribuída, definida por ou-
trem (normalmente pela família). “
”IDENTIDADE DIFUSA: não vive uma crise – não está no meio de uma
crise e não realizou qualquer compromisso. Esta situação pode significar
que se está no início do processo de realização da identidade pessoal (antes
da crise) ou, que tendo havido uma crise, fracassou na tentativa de definir
compromissos (Marcia, 1966, 1988). “
Embora não possamos determinar a personalidade dos estudantes,
aproximá-los de alguma das caracterizadas acima nos permite ter algumas
perspectivas sobre sua forma de interagir com o ambiente ao seu redor,
contribuindo para entendermos melhor como eles encaram seu período de
adaptação.
No questionário foram apresentadas as definições acima aos estudantes e
estes escolheram aquelas com que mais se identificaram.

5. Questionário
Foi aplicado um questionário com 25 questões, entre objetivas e discursivas, nos grupos
do PACCE e da UFC Campus Quixadá no Facebook. Obtivemos 39 respostas, distribuidas
entre todos os cursos do Campus.

As perguntas buscaram capturar informações sobre o período de adaptação dos
estudantes, suas expectativas, o modo como se relacionam com outras pessoas, sua vi-
são sobre o mundo e sua opinião sobre como esses e outros fatores influenciaram seu
desempenho acadêmico durante o primeiro semestre.

5.1. Identidade

48.7% dos estudantes se classificaram como Identidade Conquistada/Realizada, 33.3%
como Moratorium, 20.5% como Identidade Anteriormente Outorgada e 7.7% como Iden-
tidade Difusa. Dentre as justificativas para a escolha da identidade, apareceram:

"A definição parece bater com minha personalidade".
“Porque as vezes a persistência em continuar no curso vem devido a moti-
vação da família, de dar retorno a tudo que eles já fizeram por mim”.



“Pq já tinha todo planejamento a curto e longo prazo na minha mente antes
de entrar na facul”.
“Não entendi bem, mas dos temas foi o que mais se encaixou.”

Os tipos de respostas foram bem variados. Muitas pessoas disseram ter seus objetivos
definidos, algumas afirmaram ainda estar confusas sobre eles, e outras citaram a influência
da família.

5.2. Visão de Mundo, Relacionamentos e Envolvimento em Atividades
Dentre aqueles que escolheram Identidade Conquistada/Realizada, a maioria das respos-
tas foram parecidas com:

“Consigo me relacionar bem com as pessoas. Expresso minhas opiniões.”
“me envolvo nas atividades da universidade.”

Apesar disso, algumas pessoas também disseram ser tímidas e ter certa dificuldade em
se relacionar com outrem. Em algumas respostas, falou-se em saber respeitar os outros e
buscar aprimorar a visão de mundo.

A maioria dos estudantes que se classificou como Moratorium disse ter bom rela-
cionamento com as pessoas e estar envolvidos em algumas atividades da universidade.

Para os de Identidade Anteriormente Outorgada, as respostas foram bem mistas.
Alguns disseram se comunicar bem e ter bom relacionamento, outros disseram ter certa
dificuldade, também afirmaram participar de alguma atividade. Falou-se em respeitar os
outros, defender opiniões, amadurecimento e ter grandes objetivos.

Os que se classificaram com Identidade Difusa disseram conseguir se comunicar
bem e estabelecer boas relações, também participar de algumas atividades. Ouviu-se falar
em analisar e respeitar outras opiniões, assim como conviver com pessoas com interesses
parecidos.

Observando as respostas dos estudantes, é possível notar que, apesar de se classi-
ficarem com diferentes identidades, muitas características são comuns a todos os grupos.
Isso nos conduz a uma afirmação e a um questionamento: Primeiro, não nos é possí-
vel alocar um estudante em uma determinada personalidade absolutamente, pois esta é
uma variável em frequente mutação devido às experiências de vida, e muitos aspectos são
comuns a todas as identidades. Segundo, as definições presentes no enunciado da ques-
tão sobre Identidade podem não ter ficado claras o suficiente, o que deixa nossa análise
suscetível à interpretação do estudante.

5.3. Desempenho Acadêmico
Em todas as identidades escolhidas, a maior parte dos participantes foi aprovada em mais
de 80% das cadeiras no primeiro semestre.

A maioria dos estudantes que se classificou com Identidade Conquis-
tada/Realizada disse ter obtido bom desempenho acadêmico.

Já para os que escolheram Moratorium, 4 dos 9 disseram ter obtido bom desem-
penho, 3 afirmaram ter obtido um ruim e 2, um regular.

Por último, a maioria dos estudantes que afirmaram ter Identidade Anteriormente
Outorgada ou Difusa, também disseram ter obtido bom desempenho acadêmico no pri-
meiro semestre.



5.4. Expectativas
Quando os estudantes foram perguntados se suas expectativas condizeram com que o que
encontraram, obtivemos a seguinte situação: 16 dos 19 estudantes classificados com Iden-
tidade Conquistada/Realizada responderam “Sim”. Já entre os que disseram ser Morato-
rium, apenas 1 disse “Sim”, 5 disseram “Não” e 3 disseram “Em alguns aspectos”. Dentre
os que se classificaram com Identidade Anteriormente Outorgada, 3 disseram “Sim” e 4
disseram “Não”. Por último, entre os que se disseram Difusos, 2 disseram “Sim” e 1 disse
“Não”.

Outro ponto importante em nossa análise é o fato de os estudantes terem criado
ou não estratégias para a superação dos obstáculos do primeiro semestre. 51.3% respon-
deram que “Sim”. Dentre as mais citadas estão: organização dos horários de estudos,
formação de amizades, dividir moradia para reduzir gastos, tomar algumas atitudes para
preservar a saúde, estudar métodos de estudos e buscar inspiração.

6. Conclusão
Pela análise do questionário, vimos que a maioria dos respondentes passaram por um
bom período de adaptação e que ela teve influência sobre seu desempenho acadêmico.
Os principais motivos foram sua facilidade em se relacionar com as pessoas, terem se
sentido bem acolhidos na universidade e terem se preparado de alguma forma para essa
fase. Como fatores dificultantes, estão a menor habilidade em se relacionar com outras
pessoas, problemas financeiros e pessoais, e a adaptação ao método e ritmo de ensino da
universidade. A maioria dos alunos mostraram ter bons motivos para continuar em seu
curso, apesar das dificuldades; também não se mostrou frustrada com as divergências en-
tre a realidade e suas expectativas. Apesar de termos obtido resultados positivos, o escopo
de observação é bem maior do que a quantidade de respostas obtidas, e nos permitiria tirar
conclusões mais abrangentes. Como medidas que poderiam ser tomadas para melhorar o
período de adaptação, estão a criação de parcerias entre a universidade e algumas escolas
de ensino médio, promovendo um contato antecendente e maior entre os alunos e a vida
universiária, o que os permitira criar interpretações mais reais sobre esta e estratégias de
preparação. Além disso, medidas que visassem suprir dificuldades iniciais dos novatos,
promovendo o contato entre ingressantes dos diversos cursos e com os veteranos, dando-
os a oportunidade de compartilhar experiências e dúvidas, e facilitanto seu processo de
formação de seus laços sociais.
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Abstract. This paper talks about the work that is being developed for the safety 

assessment on the type IaaS clouds. Showing a brief introduction about what is 

cloud computing and why your security needs to be evaluated and how it will 

be. 

Resumo. Este artigo fala do trabalho que está sendo desenvolvido para a 

avaliação da segurança em nuvens do tipo IaaS. Mostrando uma breve 

introdução sobre o que é computação em nuvem e porque sua segurança 

precisa ser avaliada e como. 

1. Introdução 

A computação em nuvem pode ser definida como um novo estilo de computação em que 

os recursos dinamicamente escaláveis e muitas vezes virtualizados são oferecidos como 

serviço na internet [Furth and Escalante 2012]. Os serviços oferecidos na nuvem oferecem 

diversas vantagens em relação à computação tradicional, principalmente o baixo custo 

para sua utilização, fazendo com que a mesma tenha um crescimento significativo de 

usuários.  

 Empresas estão começando a utilizar os serviços da nuvem, porém de uma 

maneira mais lenta, pois apesar do seu crescimento e de diversos investimentos, a 

segurança nesse ambiente acaba por ser um fator preocupante. As questões relacionadas 

à segurança são consideradas como o principal fator impeditivo para a migração de 

serviços para ambientes em nuvem [Foster 2008]. 

 Atualmente existem vários provedores de serviços em nuvem, tornando-se uma 

tarefa difícil à escolha de um deles. Assim, antes de contratar algum provedor é preciso 

analisar se a nuvem realmente oferece as características desejadas, principalmente de 

segurança.  

 Diante da preocupação relacionada à segurança das nuvens e da carência de 

estudos na área, o presente trabalho tem o como objetivo realizar um estudo comparativo 

de segurança em nuvens IaaS para determinar, a partir das nuvens utilizadas para o estudo, 

quais oferecem melhor segurança de acordo com as necessidades do usuário. 

 Com isso espera-se que o trabalho possa contribuir com à literatura, identificar 

possíveis problemas na segurança nas nuvens IaaS e determinar um modelo para 

avaliação de segurança em nuvem. 

2. Trabalhos Relacionados 

Aqui será descrito os principais trabalhos relacionados encontrados e suas contribuições 

para o presente trabalho. Em Bittencourt e Manola [2011] foi realizado um estudo 

comparativo de vários sistemas em nuvem que fornecem um sistema de armazenamento, 



  

ou seja, foram comparadas nuvens do modelo de software como um serviço (SaaS), que 

foram escolhidas por oferecerem um serviço gratuito, a fim de identificar quais as 

principais vulnerabilidades existentes e realizar a análise destas vulnerabilidades. Com 

relação ao presente trabalho, se assemelha principalmente pelo fato de ter sido realizado 

a comparação entre diversas nuvens, onde foi feita uma pesquisa bibliográfica para a 

escolha das características que seriam avaliadas. 

 Em Morais e Brasileiro [2012] é tratada a relação de custo e desempenho de uma 

nuvem do tipo IaaS fazendo uma comparação entre os principais serviços do mercado de 

computação em nuvem, para assim criar um modelo que possa servir como referência. 

Além disso, são tratadas quais variações podem ocorrer em relação ao preço e aos acordos 

de níveis de serviço (SLA). O trabalho se torna importante em relação à metodologia, a 

qual ajudou no desenvolvimento do presente trabalho, e a comparação nos serviços em 

nuvens IaaS. Na metodologia foi inicialmente feita a escolha do sistema em nuvem da 

Amazon AWS para a realização dos primeiros testes, a fim de definir como seriam as 

próximas etapas para a definição do modelo, nas quais seriam realizadas mais análises e 

comparações entre os serviços. 

3. Computação em Nuvem 

A computação em nuvem surgiu a partir da computação em grade, em que se há à 

utilização da memória e da capacidade de armazenamento de computadores 

compartilhados e interligados pela internet. 

 Nuvens computacionais oferecem uma vasta gama de serviços, entre eles: a 

virtualização de recursos computacionais, o desenvolvimento de software e a locação de 

diversos tipos de serviços [Ferreira 2013]. Devido à grande variedade de serviços e 

recursos disponíveis e vantagens, como escalabilidade e o baixo custo, a computação em 

nuvem desenvolveu-se e ganhou um grande número de usuários. 

 As nuvens computacionais se dividem de acordo com o modelo de serviço sendo 

de 3 tipos: Software como um serviço (SaaS - Modelo que proporciona sistemas de 

softwares com propósitos específicos), Plataforma como um serviço (PaaS - Modelo que 

fornece sistema operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento 

para aplicações, auxiliando a implementação de sistemas de softwares) e Infraestrutura 

como um serviço (IaaS - Modelo que torna mais fácil e acessível o fornecimento de 

recursos, tais como servidores, rede e armazenamento). Na Figura 1, podemos observar a 

principal característica da arquitetura de serviços da computação em nuvens, que é a 

interdependência entre os diferentes modelos de serviço, onde os serviços de uma nuvem 

SaaS dependem diretamente dos recursos fornecidos pela camada PaaS e da mesma forma 

a camada PaaS se apoia nos recursos oferecidos na camada IaaS. 



  

Figura 1. Pilha de serviços de acordo com o modelo 

4. Segurança da Informação 

Para o entendimento da segurança em nuvem é preciso compreender segurança da 

informação que se refere as ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, 

a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações [Simião 2009]. 

Assim, para dizer que um determinado dado está seguro é preciso garantir que os 

princípios da segurança sejam atendidos. Na Tabela 1 [Barcellos and Gaspary 2006], 

podem-se observar os princípios de segurança que precisam ser atendidos. 

Tabela 1. Princípios da segurança da informação 

 
Princípios da 

Segurança 

Definição 

Confidencialidade Protege os dados contra a observação de entidades não autorizadas. 

Integridade Protege os dados contra corrupção, seja maliciosa ou acidental. 

Autenticidade Determina se alguém é, de fato, quem afirma ser. 

Autorização Restringe, com base em direitos, o acesso a recursos. 

Disponibilidade Garante que uma entidade está pronta para uso quando necessária. 

 

5. Acordos de Níveis de Serviço (SLA – Service Level Agreement) 

Os acordos de níveis de serviço são parte do contrato de prestação de serviços firmados 

entre o provedor e o usuário e que descrevem os níveis de serviço desejados [Ferreira 

2013]. 

 Como ainda não há uma padronização para computação em nuvem, logo não há 

uma definição de como deve ser a segurança em nuvem, dessa forma, os acordos de níveis 

de serviço acabam por se tornar parte essencial para segurança, pois nela o usuário terá 

garantias de que seus arquivos estarão com alguma proteção. Entretanto, vale ressaltar 

que as SLAs não garantem que os arquivos não serão corrompidos, porém oferece os 

mecanismos necessários para monitoramento.  



  

6. Ferramentas 

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas está o Nmap, que se trata de uma ferramenta 

open source para avaliar portas abertas e versões dos protocolos das mesmas quando é 

possível de ser identificado [Bittencourt and Manola 2011]. Assim, com o Nmap é 

possível saber se a nuvem que está sendo usada apresenta alguma porta aberta que possa 

permitir a entrada de algum invasor. 

 Outra ferramenta que pode ser utilizada é Nessus, que ajuda a identificar as 

vulnerabilidades e falhas da sua rede antes que alguém se aproveite dessas e encontre uma 

forma de prejudicar seu sistema. Atualmente, o Nessus utiliza mais de 10.000 plugins 

diferentes para cobrir falhas [Matties 2011]. 

7. Metodologia 

Primeiramente, serão coletadas informações em trabalhos com estudos similares. A partir 

desse passo esperamos encontrar métodos e ferramentas que possam ser utilizadas para o 

prosseguimento do trabalho. 

 Após a coleta de informações de outros trabalhos serão realizados testes 

preliminares de segurança em uma nuvem. Nesta etapa será escolhida uma nuvem 

disponível no mercado e a partir dela serão realizados os primeiros testes. Com isso 

espera-se definir as ferramentas que sejam mais eficientes e que poderão ser utilizadas 

para o restante do trabalho. 

 O passo seguinte será a avaliação dos resultados obtidos dos testes preliminares. 

E analisar quais requisitos de segurança se mostram mais eficientes e quais ficam abaixo 

do esperado, apontando o que pode ser melhorado em relação à segurança. 

 Com os testes preliminares e análise dos dados obtidos concretizados, serão 

escolhidas outras nuvens para a realização dos mesmos testes ocorridos na segunda etapa. 

A seleção será feita de acordo com as nuvens mais populares no mercado, como as nuvens 

da Amazon e da Azure. Nesta etapa espera-se ter definido as ferramentas e os métodos 

para realização dos testes 

 Na sequência será feita a análise dos resultados obtidos em cada uma das nuvens 

da etapa anterior e posteriormente todos os resultados serão comparados, inclusive a 

nuvem utilizada nos testes preliminares, e a partir da comparação entre as nuvens, saber 

quais as que apresentam uma melhor segurança. A comparação será feita a partir de uma 

análise qualitativa, ou seja, será analisada a qualidade dos requisitos de cada nuvem. 

8. Desenvolvimento 

Para dar início ao trabalho foram feitas diversas pesquisas em busca de trabalhos 

similares, nos quais nuvens foram avaliadas e comparadas. Com isso, esperava-se 

encontrar ferramentas que pudessem ser usadas para a avaliação da segurança das nuvens. 

A partir dessa etapa, foram encontradas inicialmente 2 ferramentas (Nmap, Nessus) que 

se mostraram, de acordo com sua definição, relevantes para a proposta do trabalho. As 

ferramentas serão utilizadas para avaliar a segurança da nuvem escolhida. Como 

resultado, espera-se encontrar possíveis vulnerabilidades da nuvem, as quais poderiam 

ser exploradas por algum invasor, e avaliar se os serviços de segurança da nuvem são 

aceitáveis. 



  

 Após a realização dos testes preliminares no sistema em nuvem, será feita a 

análise dos resultados obtidos para assim classificarmos quais requisitos apresentam 

melhor desempenho. 
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Abstract. This paper proposes the construction of a Data Mart through 

Pentaho tool and an analysis of the data contained in this Data Mart, in order 

to provide clarity to the data of the financial resources of state governments 

and municipalities, providing information for the population, through the use 

of a website. For this purpose it was selected Pentaho tool as the primary 

means of generating legible information. 

Resumo. Este artigo propõe a construção de um Data Mart através da 

ferramenta Pentaho e uma análise sobre os dados contidos neste Data Mart, 

com o objetivo de fornecer legibilidade aos dados dos recursos financeiros 

dos governos dos estados e municípios brasileiros, provendo a informação 

para a população, através de um website. Para tal objetivo foi selecionada a 

ferramenta Pentaho como principal meio de gerar informação legível. 

1. Introdução 

Dados abertos são dados que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos 

por qualquer pessoa - sujeitos, no máximo, à exigência de atribuição da fonte e 

compartilhamento pelas mesmas regras (OPEN DATA HANDBOOK, 2012). 

 A informação referente às receitas e despesas do governo é disponibilizada de 

forma ilegível para a maior parte da população, muitos em formatos csv, o que dificulta 

o entendimento para aqueles que não compreendem esse tipo de arquivo, somente 

aqueles com conhecimentos suficientes para interpretar os dados conseguem obter 

algum entendimento.  

  Visando implantar uma forma de apresentação dos dados governamentais do 

Brasil, este trabalho propõe a construção de um Data Mart através da ferramenta 

Pentaho
1
 para fornecer legibilidade aos dados dos recursos financeiros dos governos dos 

estados e municípios brasileiros. Foi selecionada a ferramenta Pentaho como principal 

meio de gerar informação legível devido ao fato dele ser um software de código aberto. 

Pentaho é um software de código aberto para B.I. (Business Inteligence) que engloba 

áreas de ETL (Extraction, Transformation and Load), Reporting, OLAP (Online 

Analytical Processing) e mineração de dados (PENTAHO, 2005). 

                                                 

1
 http://www.pentaho.com/ 



  

 A importância deste trabalho se dá devido à necessidade da população em tomar 

conhecimento sobre as informações referentes às despesas e receitas do governo, seja 

ele estadual ou municipal, para que possam visualizar onde os recursos estão sendo 

investidos dentro do país, quais áreas estão sendo priorizadas, quais estados e 

municípios recebem mais ou menos receitas de acordo com o ano.  

 As maiores contribuições deste trabalho consistem em prover acesso, através de 

um website, à população que não possui o conhecimento necessário para visualizar, de 

forma intuitiva, as informações disponibilizadas pelo governo e apresentar ao longo dos 

anos quais áreas do âmbito governamental estavam sendo priorizadas.  

 Além da introdução, as Seções que dividem este trabalho são apresentadas como 

segue: a Seção 2 é citada os trabalhos relacionados; na Seção 3 é apresentada a 

metodologia que descrevem os passos para se alcançar a solução; e finalmente, a Seção 

4 apresentada os principais resultados. 

2. Trabalhos Relacionados 

Segundo Bico (2014): 

Com o movimento em prol da divulgação de dados públicos e com a efetiva 

disponibilização de dados, começaram a surgir iniciativas que têm como 

objetivos analisar os dados, processá-los e disponibilizar aplicações para 

visualização de informação ou para prestação de serviços a partir das 

informações geradas.  

 Diante deste movimento, surgiram diversos trabalhos com esses propósitos 

como o de Sousa (2014), que propõe um modelo de Data Mart e realiza uma análise dos 

dados abertos do PROCON utilizando-se da ferramenta Pentaho, disponibilizados pelo 

Governo Federal no Portal Brasileiro de Dados Abertos
2
, utilizando algumas técnicas de 

extração de conhecimento como mineração de dados e consultas OLAP. 

 Em Bico et al. (2012), é desenvolvida uma aplicação web para apresentar os 

dados da Câmara Municipal de São Paulo no intuito de gerar visualizações gráficas. Os 

dados encontravam-se no formato XML e foram providos pela própria prefeitura do 

município. Foi utilizado o modelo de dados dimensional e hierárquico flocos de neve, 

além de consultas SQL (Structured Query Language) para a obtenção de informações 

válidas. 

 No caso de Akintola et al. (2011), é relatado o desenvolvimento de um Data 

Mart para gestão de um ambiente acadêmico e para isso utiliza técnicas de mineração de 

dados usando ferramentas como Microsoft SQL Server Analysis Services e faz uso do 

modelo de dados dimensional estrela. 

3. Metodologia 

Para a metodologia aplicada ao trabalho optou-se pela escolha das seguintes 

ferramentas: brModelo
3
, para modelagem do Data Mart; SGBD PostgresSQL

4
, para 

                                                 

2
 http://dados.gov.br/aplicativos/ 

3
 http://www.sis4.com/brModelo/ 



  

armazenar e gerenciar a base de dados; o framework Pentaho para criar, gerenciar e 

realizar as operações de ETL e OLAP, sendo o processo de ETL realizado através do 

PDI (Pentaho Data Integration) e para criação dos cubos OLAP foi usada a ferramenta 

Schema Workbench. Por fim, as consultas ao Data Mart foram realizadas através da 

ferramenta Saiku. As ferramentas PDI, Schema Workbench e Saiku foram selecionada 

por fazerem parte da plataforma Pentaho. 

3.1 Definição do tipo de conhecimento a descobrir 

Foi realizada uma análise sobre as despesas e receitas dos estados brasileiros a fim de 

gerar informação para o público alvo deste trabalho. 

3.2 Seleção, Pré-processamento e Transformação 

A etapa de Seleção, consiste em identificar os principais dados relacionados a receitas e 

despesas dos estados e municípios brasileiros, a fim de obter-se uma maior quantidade 

de informações para povoamento do Data Mart e assim gerar mais informação.    

 Na etapa de Pré-processamento serão realizadas operações básicas, tais como 

remoção de ruídos.   

 A etapa de Transformação consistirá em localizar características úteis para 

representar os dados dependendo do objetivo da tarefa.  

3.3 Proposta de um modelo para a geração do Data Mart 

Selecionar uma modelagem para o Data Mart que consiste em inicialmente conhecer os 

modelos já existentes e um estudo sobre qual melhor se aplica a este trabalho.  

3.4 Processo de ETL 

Para o povoamento e implementação do Data Mart foi selecionada a ferramenta Spoon, 

que é uma ferramenta do PDI, que tem como função transferir os dados dos arquivos 

para o Data Mart. 

3.5 Proposta de questões 

Elencar quais serão as principais questões que este trabalho busca responder para o seu 

público alvo.  

3.6 Análise via OLAP 

A análise dos dados será realizada por meio de consultas OLAP. Será utilizada a 

ferramenta Schema Workbench para criação dos cubos OLAP e a ferramenta Saiku para 

consultas no Data Mart utilizando-se os cubos gerados. 

3.7 Publicação das informações. 

Após a definição da forma de publicar os resultados deste projeto deve ser 

implementada a aplicação que disponibiliza os resultados, construindo assim um meio 

de apresentação dos resultados obtidos.  

                                                                                                                                               

4
 http://www.postgresql.org/ 



  

4. Resultados 

Os resultados aqui descritos constituem o conjunto de resultados obtidos em cada passo 

da metodologia. 

4.1 Definição do tipo de conhecimento a descobrir 

A definição do conhecimento a se descobrir se refere a receitas e despesas dos estados e 

municípios brasileiros, sendo as despesas contempladas em 6 tipos, são elas despesas 

referentes à: Bolsa Família, Erradicação do Trabalho Infantil, Garantia Safra, Pescador 

Artesanal, Transferências (Pagamentos) e Transferências (Outros Programas Sociais). 

Para as receitas foram contempladas os valores repassados para cada estado e município 

pelo Governo Federal. 

4.2 Seleção, Pré-processamento e Transformação 

Foi selecionado um conjunto de arquivos CSV dos sítios do Portal da Transparência e 

do Portal dos Dados Abertos para povoar o Data Mart. Como critérios de busca foram 

procurados arquivos que continham as seguintes informações: estados e municípios; 

data; e um valor monetário. 

 Para as etapas de Pré-processamento e Transformação, foi desenvolvido um 

programa para facilitar o processo de troca de separadores não suportados pelo PDI. 

Nesta mesma aplicação era inserido em alguns dos arquivos CSV a tag “Ano”, pois este 

atributo não estava contido dentro do arquivo, mas apenas no título do arquivo. 

4.3 Proposta de um modelo para a geração do Data Mart 

Foi realizado um mapeamento de todos os atributos dos arquivos para uma modelagem 

do Data Mart, utilizando-se a ferramenta brModelo. Uma análise foi realizada sobre 

qual modelo seria mais eficiente para o proposito deste trabalho. Entre as diferentes 

abordagens encontradas na literatura optou-se pela abordagem ROLAP, devido a ela 

oferecer melhor suporte para bancos relacionais, como o usado por este trabalho. Feita 

essa modelagem, se tornou mais fácil definir uma estrutura de relacionamento entre os 

diversos dados. 

4.4 Processo de ETL 

Etapa na qual ocorreu o processo de ETL propriamente dito, onde foram criados os 

passos de carregamento dos dados no PDI para posterior armazenamento no Data Mart.  

4.5 Proposta de questões 

A seguir são listadas as questões as quais este trabalho tem o objetivo de responder: 

 Qual o valor da despesa de cada estado e município ao longo do tempo? 

 Qual o valor da receita de cada estado e município ao longo do tempo? 

 Qual a receita e despesa de cada região do Brasil ao longo do tempo? 

 Qual a renda de cada área dos estados e municípios ao longo do tempo? 

 Quantas pessoas saíram e se mantiveram no programa Pescador Artesanal? 



  

 Quanto se investiu, em média, em cada pessoa no programa Pescador Artesanal 

ao longo do tempo? 

 Quanto se investiu, em média, em cada pessoa nos programas sociais do governo 

ao longo do tempo? 

 Quanto foi investido, em média, nos programas do governo ao longo do tempo 

em cada estado e em cada município brasileiro? 

 Quais estados e municípios recebem mais e menos verbas da União? 

 Quais estados e municípios contem mais e menos despesas? 

 

4.6 Análise via OLAP 

Com o Data Mart devidamente carregado com os dados foi possível criar os cubos 

OLAP na ferramenta Schema Workbench, onde foi mapeado o Data Mart para arquivos 

XML, chamados Schema, de forma que estes fornecessem respostas para as questões 

levantadas. Foram criados dois cubos, um para receitas e outro para despesas. No cubo 

de Receita estavam contidas as dimensões referentes a Receita, Estado, Município e 

Tempo, sendo as 3 últimas dimensões chamadas de ‘Dimension Usage’ pois são 

dimensões que podem ser reutilizadas em outros cubos. No cubo de Despesa estava 

contida uma dimensão para cada tipo de despesa além das dimensões Estado, Município 

e Tempo. Ambos os cubos continham, cada um uma Medida correspondente ao Valor 

da despesa ou receita. 

  Foi utilizada a ferramenta Saiku para realizar as consultas no Data Mart a partir 

dos cubos criados, sendo assim possível obter resultados para as propostas levantadas. 

4.7 Publicação das informações. 

Todas as informações capturadas do Data Mart foram publicadas em um sítio 

(despesasereceitaspublicas.com.br). No sítio é possível visualizar todas as respostas para 

as questões levantadas e mais algumas informações que podem ser relevantes para a 

população.  

5. Conclusão  

O objetivo deste trabalho foi de extrair informações importantes dos dados acerca das 

despesas e receitas dos estados e municípios brasileiros disponibilizados pelo Portal da 

Transparência.  Tendo objetivo realizar análises nestes dados, utilizando técnicas de 

extração de conhecimento, além de permitir a visualização das informações de maneira 

compreensível a qualquer cidadão, por meio de gráficos. 

O objetivo foi alcançado construindo-se um Data Mart para armazenar os dados a serem 

analisados. As informações são exibidas através de gráficos e foram geradas a partir da 

ferramenta Saiku-ui, e para o povoamento do Data Mart foi utilizado o Pentaho Data 

Integration. 



  

6. Trabalhos Futuros 

Diante do trabalho de análise realizado, como trabalhos futuros será planejada uma 

forma de manter o Data Mart, com incremento de novos dados e novas tabelas no 

modelo aqui proposto. 

No que diz respeito a novos dados que serão incrementados ao Data Mart, esses dados 

poderão ser outros tipos de despesas, havendo ainda a possibilidade de dividir as 

receitas também em categorias. 

Outro trabalho futuro será a implementação de uma ferramenta de Business Intelligence 

a fim de propiciar as pessoas, que possuem um conhecimento envolvido na área, 

realizarem consultas livres e gerarem gráficos a partir delas, diferente das consultas e 

gráficos deste trabalho que são estáticos. 

Por fim, verificar a possibilidade da criação de um aplicativo para dispositivo móvel 

para que o conhecimento seja disseminado com maior facilidade. 
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Abstract. This article describes the use of the road network representation to
perform analysis based on centrality. The centrality defines how important a
particular node on a street network. For this work were considered some of the
most relevant measures of centrality in order to find possible standards of beha-
vior in transits of urban roads. This analysis generates a degree of distribution
points of a road network, which presents a unique way with respect to other
network types. Initially is being done a case study collecting data from only
the city of Fortaleza - CE, later with the progress of the study aims to expand
increasingly this analysis by taking data from other cities in order to also make
comparative studies between the data such cities.

Resumo. Este artigo descreve o uso da representação de rede de rua para reali-
zar análise com base na centralidade. A centralidade define o quão importante é
um determinado nó em uma rede de rua. Para este trabalho foram consideradas
algumas medidas de centralidade mais relevantes a fim de encontrar possı́veis
padrões de comportamento nos trânsitos das vias urbanas. Esta análise gera
uma distribuição de graus em pontos de uma rede de rua, que se apresenta de
maneira singular com relação a outros tipos de rede. Inicialmente está sendo
realizado um estudo de caso coletando dados de apenas da cidade de Forta-
leza - CE, posteriormente com os avanços do estudo pretende-se expandir cada
vez mais essa análise tomando dados de outras cidades, a fim de fazer também
estudos comparativos entre os dados tais cidades.

1. Introdução
As representações de estrutura de uma rede já são usadas há algum tempo em muitas
áreas de estudos diferentes, como por exemplo, uma rede de internet que nos mostra bem
como os sistemas são unidos um ao outro. Uma rede social, onde se podem represen-
tar relações entre atores em uma colocação social (Freeman 1979), também é um bom
exemplo quando se fala de representação em estrutura de rede. Recentemente esse tipo
de estudo também vem sendo aplicado em representações de rede de rua, usadas para
analisar e explicar modelos de uma rede no campo da geografia, focando em objeto de
estudo principalmente devido ao crescimento das cidades. No caso deste estudo, o foco
será no comportamento de uma rede de rua, analisando e buscando resolver problemas
relacionados à mobilidade urbana.

A mobilidade nas vias urbanas se tornou um grande desafio, o que se vê costumei-
ramente são longos engarrafamentos, e criar mais espaços para a frota desses veı́culos está



longe de ser uma solução mais apropriada para diminuir o tempo gasto da população em
trânsito. Com isso, está se tornando cada vez mais comum o uso de aplicativos que mos-
trem melhores sugestões de rotas. Esses aplicativos trabalham com consultas baseadas
em redes de ruas, onde localizam padrões de trânsito (redes estáticas) em determinada
região em questão e mostram a sugestões de melhores rotas para o usuário final. Isso
deixa de representar a realidade do dia a dia, já que não é considerado o tempo (dia/hora)
em que será realizada a saı́da para determinado percurso, ocasionando na não projeção de
um cenário real do trânsito num determinado momento.

Neste trabalho, é proposta uma análise de rede de rua que possui uma topologia
um pouco diferente dos outros tipos de rede, pois é demonstrada em forma de plano e
pode não haver interseções. Além disso, são redes de rua dependentes de tempo, ou seja,
é preciso considerar também o comportamento do fluxo real de trânsito em vários pontos
dessa rede, além de encontrar possı́veis padrões de trânsitos em determinados momentos
do dia. Nesse caso, a relevância do grau de um nó na rede pode não nos dar uma mesma
visão que temos ao analisar uma rede social, por exemplo.

2. Fundamentação Teórica
A análise de uma rede concentra seu estudo a fim de conseguir informações relevantes
sobre os elementos presentes em uma determinada estrutura. Neste trabalho introduzimos
um conceito fundamental na análise de rede de rua, que é a centralidade. A centralidade
e suas medidas que serão consideradas no presente trabalho ajudarão na identificação de
elementos importantes presentes em uma rede de rua.

A centralidade refere-se a medidas relativas aos nós de uma rede estruturada,
várias aplicações têm surgido para as centralidades. Mecanismos de buscas como o
GoogleTM organizam a relevância de seus resultados baseados em uma variante da centra-
lidade autovetor (K. Bryan e T. Leise, 2006). Outra área em que essas medidas são muito
utilizadas para análise é em modelos de redes sociais, assim como na teoria de grafos,
nesse caso os vértices representam os atores e a relação entre eles é determinada pelas
arestas. Atores influentes são aqueles que estão frequentemente envolvidos na relação
com outros atores (Alexandra e Cavique, 2014).

Com base no que foi proposto por Freeman (Freeman 1979), estamos levando em
consideração duas das três medidas básicas de centralidades: grau e betweenness. O grau
de um nó pode nos fornecer a sua popularidade com relação à conectividade que o mesmo
possui com os outros nós de uma determinada rede. A medida betweenness, diz respeito
a como determinado nó está servindo como intermédio para a ligação entre os dois nós,
ou seja, é a importância de um determinado nó na sua participação em vários caminhos
traçados em uma rede de rua. Além dessas duas medidas de centralidade, estamos levando
em consideração a medida current-flow que é uma medida similar à betweenness, que se
aplica em uma rede de rua a fim de representar as diferentes possibilidades de fluxo de
interação entre dois nós. Em uma rede estruturada de rua isso pode representar os mais
variados fluxos de trânsito possı́veis em uma determinada rota a ser traçada.

2.1. Grau

Refere-se ao número de conexões recebidas de um determinado nó, ou seja, a centralidade
de grau considera o quanto esse nó é como ponto de partida e/ou como ponto de chegada.



Em uma rede de rua, um grau mais alto de um nó pode remeter a um tráfego maior naquele
determinado ponto.

2.2. Betweenness

Indica o quão importante determinado nó é para servir como intervenção entre outros
dois determinados nós. Ou seja, quanto maior seu valor de centralidade betweenness,
maior sua importância no desempenho de papel servindo como uma intermediação para
outros nós que não possuem conectividade direta entre eles. A medida de centralidade
betweenness nos mostra como são importantes os pontos de interseção para conseguir
chegar ao destino dado um determinado ponto de partida.

2.3. Current-Flow

É a medida de centralidade similar a betweenness, quando calculada determina as possi-
bilidades de fluxo entre dois nós. Para entender a relevância quanto a seu valor calculado
é necessário fazer uma analogia à corrente elétrica, ou seja, quanto mais fluxo de trânsito
estiver passando por determinado nó especificado na rota, mais tendencioso o seu valor
de current-flow ser negativo, como se passasse muita “corrente” por esse determinado nó.

3. Metodologia
Para iniciarmos a análise primeiramente constroem-se várias rotas de uma rede de rua de
mapas e são computadas as três medidas de centralidade.

Para este estudo estão sendo considerados os dados da rede de rua da cidade de
Fortaleza – CE, levando em consideração vias urbanas centrais e as vias de áreas mais
residenciais. A coleta dos dados está sendo feita através do Google MapsTM simulando
as mais variadas requisições de um possı́vel usuário de tal ferramenta realizadas em mo-
mentos de trânsito intenso em que as velocidades médias dos veı́culos assumem seus
patamares mı́nimos, ou seja, locais e momentos de trânsito crı́tico.

Após essa coleta de dados, é gerada a rede de rua utilizando a ferramenta Graphast
a partir de dados do OSM (Open Street Map). Com esses dados estruturados em rede
realiza-se o cálculo das medidas de centralidade de cada nó da rede.

É notório que o trânsito nas vias urbanas tem seus horários de pico, com maior
fluxo de veı́culos. A análise está sendo feita baseada em simulações de rotas, só que,
levando em consideração o tempo, tendo em vista que, por exemplo, a duração de uma
viagem de um ponto A até um ponto B, passando por outros pontos de intermediação em
um determinado horário do dia pode ser diferente em outro horário. Com isso, é preciso
identificar possı́veis pontos crı́ticos em determinados nós na estrutura de rede levando em
consideração os resultados obtidos das três medidas de centralidade consideradas. Como
por exemplo, será que um nó com um alto valor de betweenness pode ser considerado
como um ponto crı́tico na estrutura de rede? Isso precisa ser analisado a fim de identificar
um possı́vel comportamento padrão, já que quando maior seu valor de betweenness, maior
será a sua importância servindo como intermediação para outros nós, o que pode em uma
estrutura de rede de rua resultar em um grande fluxo de veı́culos por esse determinado nó.

Com a estrutura de rede montada, os dados das rotas traçadas inicialmente e as
respectivas medidas de centralidade de cada nó calculada, utiliza-se a API do Google



MapsTM para realizar a análise de comparação dos dados obtidos. Ao utilizarmos a API,
consideramos também o horário em que tal rota está sendo realizada, nesse caso, uti-
lizamos horários considerados de pico. Com a utilização dessa ferramenta obtemos a
velocidade média de fluxo de trânsito nas vias urbanas em que se deve passar para sair
do ponto de partida até o ponto de chegada. Com isso, é possı́vel fazer uma comparação
dessa mesma rota em outros horários e até mesmo outros dias da semana, procurando
identificar como cada ponto envolvido se comporta de acordo levando em consideração
suas respectivas medidas de centralidade.

Este estudo de caso está sendo realizado inicialmente com os dados de trânsito
da cidade de Fortaleza – CE e nos dará embasamento para a definição de estratégias
genéricas baseadas em centralidade, buscando a melhoria do trânsito nas vias urbanas.
Posteriormente serão realizados estudos com rede de rua de outras cidades, considerando
que podem haver cidades com comportamento de trânsito muito diferente de Fortaleza –
CE, com isso poderá ser feito um estudo comparativo entre os comportamentos nos dois
ambientes, enriquecendo cada vez mais a análise.

4. Trabalhos Relacionados

A SOCIAL NETWORK ANALYSIS APPROACH TO ANALYZE ROAD NETWORKS

Park e Yilmaz (2010) propuseram uma análise de rede de rua com base nos
métodos de análises utilizados em redes de topologia social. A extração de dados dessa
redes de rua foi feita utilizando o Google MapsTM com dados dos grandes centro e das
áreas residenciais das cidades de Columbus Ohio e Washington D.C, e a abordagem foi
testada e seus resultados foram avaliados levando em consideração os seguintes fatores:
centralidade e a medição de quantitativa de distribuição de probabilidade com relação a
previsão de cada medida de centralidade.

A centralidade de um nó aumenta de acordo com a sua importância na estrutura
de rede, e identificar esses nós na rede é um dos principais objetivos. Para o estudo da
análise da centralidade, foram considerados três conceitos: grau (degree), proximidade
(closseness) e intermediação (betweenness) de um nó na estrutura de rede. Park e Yilmaz
(2010) utilizaram a medição quantitativa de distribuição de probabilidade para avaliarem
o quanto se torna difı́cil visualizar comportamento de cada nó com relação a suas medidas
de centralidade. Segundo o estudo feito, quanto maior a rede de rua considerada, menor
será a probabilidade de enxergar padrões nos nós mais importantes da rede, e vice-versa.

Park e Yilmaz (2010) fizeram testes e obtiveram resultados, e o presente trabalho
tem como um de seus objetivos fazer algo semelhante ao que Park e Yilmaz (2010) fi-
zeram. No entanto, no trabalho deles não foi levado em consideração os mais variados
fluxos de caminhos que podem existir entre um nó e outro. Além disso, um fator a mais
que será analisado neste presente trabalho são os horários de picos do dia, e como esses
horários interferem em mudanças nos nós mais importantes.

Por questão de delimitação de máximo de número de páginas da qual o artigo
deveria ter, informações prescritas no edital, não foi possı́vel mencionar mais trabalhos
relacionados.



5. Conclusão
A análise ainda está em andamento e sendo realizada ainda de forma empı́rica, precisa ser
realizada de forma mais minuciosa para que não possa a vir prejudicar trabalhos futuros
embasados no resultado da mesma. Ainda estão sendo estudadas possı́veis técnicas de
mineração de dados que possam ser aplicadas de maneira eficiente para que obtenhamos
resultados mais precisos na busca por padrões presentes nas medidas de centralidade.
Dessa forma, ainda não está sendo possı́vel mostrar resultados concretos com base nas
informações que já foram coletadas.
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Av. José de Freitas Queiroz, 5003 – Cedro Novo, Quixadá – CE, 63900-000 – Brasil)
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Abstract. This paper will show results about feelings of students that partic-
ipated of a cooperative learning cell of chess at Quixadá campus of Federal
University of Ceará. It is introduces the cooperative approach and its adapta-
tions for the study group of sports use.

Resumo. Este artigo irá apresentar resultados sobre os sentimentos de alunos
que participaram de uma célula de aprendizagem cooperativa de xadrez no
Campus Quixadá da Universidade Federal do Ceará. É apresentada a abor-
dagem cooperativa e suas adaptações para o uso em um grupo de estudos de
um esporte.

1. Introdução
O xadrez já é um esporte popularmente associado ao raciocı́nio lógico, e seu uso para
aprimoração de habilidades cognitivas ou de aprendizado não é total novidade, mas nesse
trabalho nos focaremos nas habilidades sociais que ele também pode prover. Durante
três semestres funcionou no campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará um
grupo de aprendizado de xadrez liderado por alunos, e o método de ensino aplicado foi
aprendizagem cooperativa, e esse artigo irá mostrar alguns dos resultados obtidos com os
alunos participantes depois desse tempo.

2. Sobre a aprendizagem cooperativa
Tradicionalmente, nas escolas é usada uma abordagem competitiva de ensino, na intenção
de ensinar as crianças a terem suas próprias realizações como indivı́duo. Essa abordagem
não é necessariamente a única maneira de educar, além de abordagens construtivistas
onde os alunos são componentes ativos do próprio aprendizado, há um passo mais além,
que é onde os alunos ensinam outros alunos, que recebe o nome de aprendizagem coop-
erativa. Esse método de ensino se baseia em alguns pilares, como habilidades sociais,
interdependência positiva, interação face a face, responsabilidade individual e grupal, e
avaliação do grupo. Esses pilares ajudam a diferenciar um grupo de aprendizagem coop-
erativa de um grupo de estudos tradicional, já que até o trabalho de melhoria do grupo já
é contabilizado, no pilar de avaliação. Outra das diferenças da aprendizagem cooperativa,
para trabalho em grupo é geral, é que no método cooperativo o grupo inteiro busca um
ideal, é sempre fomentado o conceito de união, onde todos conseguem juntos ou ninguém
consegue. Esse conceito de união é abrangido pela interdependência positiva, onde todo
e qualquer indivı́duo é responsável pela vitória do grupo, e a essa vitória é contada apenas
se todos tem suas vitórias individuais no objetivo proposto.



3. Sobre a abordagem usada na células
Um dos primeiros desafios da célula era que a abordagem cooperativa diverge bastante
do objetivo dos integrantes, que era aprender um esporte individual e competitivo. No
entanto, como foi percebido depois de alguns encontros do grupo, a competitividade
diminuı́a, não por perca de interesse dos integrantes, mas porque a vontade de apren-
der e melhorar era algo mútuo. Habilidades sociais era um dos pilares mais usados e
ensinados, para fazer com que oponentes fossem amigos, e pudessem conversar entre si
técnicas de jogo até durante suas partidas, houve muito uso de partidas comentadas. Um
dos pilares que parecia menos provável de ser tão investido foi estimulado pelos próprios
participantes, a interdependência positiva, os membros sentiam que a vitória de um amigo
e companheiro de célula era sua também, porque o haviam ajudado a crescer. Além dessas
abordagens dos pilares havia responsabilidade para cada membro, que ficava responsável
por leituras ou trazer algum material, e apresentar aos colegas, ninguém era professor,
eram todos responsáveis pelo aprendizado dos membros. E ao fim de algumas atividades
por mês fazı́amos uma avaliação entre nós para mudar ou recomendar alguma atividade
que poderia ajudar no aprendizado. Na aprendizagem cooperativa todos tem voz, o artic-
ulador apenas organiza as atividades dos membros, e tenta achar um equilı́brio entre as
ideias

4. Aplicação
A célula foi projeto de alunos, e os livros e materiais eram conseguidos por eles, princi-
palmente pela internet ou conhecidos. Houve ainda um aconselhamento por antigos jo-
gadores que ainda estudavam no campus de Quixadá, e conhecidos desses alunos que se
interessavam pelo esporte e na aplicação dele na universidade. Ao longo de campeonatos
organizados pelos alunos foi possı́vel a aquisição de materiais como livros e relógios de
xadrez. E com o conhecimento da célula no campus também houve doações de tabuleiros
e outros materiais que possibilitassem sua execução. O ChessProject, como a célula foi
nomeada, começou suas atividades em abril de 2014, por iniciativa dos alunos. Na época,
os horários eram fluidos, três encontros semanais em um horário de intervalo de almoço
dos alunos, algo que dividia bastante a turma, e deixava membros diferentes a cada dia da
semana de encontro. Esse inı́cio dificultou bastante a aplicação dos pilares, afinal a turma
era dividida e pequena, além de célula de aprendizagem cooperativa no campus ainda ser
um conceito novo para vários alunos, que esperavam aulas de um especialista.

4.1. Estabilidade
Com o conhecimento da célula pelos alunos, com propagandas no campus e até convites
feitos pelos próprios membros o grupo cresceu bastante. De uma média de 4 integrantes
por encontro, o a média de membros atual é superior à 10 alunos, possibilitando uma
aplicação completa da aprendizagem cooperativa e até estimulando mais os articuladores.
A pesquisa usada nesse artigo foi feita já no perı́odo de estabilidade, onde os dados teriam
maior quantidade e seria mais fácil avaliá-los. Atualmente, a célula tem duas articuladoras
responsáveis pelas atividades, e já existe material e espaço suficiente para a execução dos
treinos e aulas cooperativas.

5. Pesquisa com os membros
Para esse trabalho foi feita uma pesquisa com os membros e articuladores da célula por
meio de questionário online. Nas perguntas haviam questões sobre o conhecimento dos



participantes antes e depois da célula, há quando tempo participavam do grupo e perguntas
subjetivas sobre como foi participar da célula, não só como enxadristas mas convivendo
com os membros.

Para fazer uma análise quantitativa dos dados, no questionário foi perguntado
quantos encontros a pessoa havia participado, para avaliarmos algum progresso e até ter
uma visão geral da abrangência da célula. (Figura 1). Nas Figura 2 e Figura 3 são ex-
ibidos os resultados das questões que envolviam os próprios membros entitularem suas
habilidades enxadristas antes e depois da célula.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Além de mais perguntas quantitativas (Figura 4), o questionário pedia aos mem-
bros para definirem os aspectos que a célula poderia ter os ajudado ou não, como pergunta
subjetiva não houve tantas perguntas iguais para uma comparação quantitativa, mas com-
parando as respostas haviam vários pontos em comum. Pontos como fazer amigos na
célula, que era esperado, principalmente pelos membros que participaram de mais en-
contros. Também foram citados benefı́cios de vida causados pelo próprio xadrez, como
melhor concentração que o jogo exige, maior paciência, e que ajudou os membros no



Figure 4.

próprio dia-a-dia fazendo-os pensar à longo prazo e até resolver problemas da vida com
raciocı́nio lógico.

6. Conclusão
Boa parte da satisfação dos alunos se deu pelo falo de eles ajudarem outras pessoas,
como relatado no experimento de [Teixeira 2013] ”É de salientar que a implementação da
Aprendizagem Cooperativa, recorrendo à formação de grupos heterogêneos, possibilitou
que os alunos mais competentes motivassem a participação dos colegas menos capazes,
apoiando-os na superação das suas dificuldades e estimulando-os a participar desinibida-
mente na realização das tarefas finais.” Onde o experimento é feito numa escola no ensino
de português.

O resultado na célula de xadrez foi parecido, e ainda houve o efeito de mudança
na vida dos membros, por ser um trabalho mais longo e ininterrupto. Do lado dos ar-
ticuladores, que são os autores desse artigo ainda houve o benefı́cio de unir um grupo
heterogêneo e permitir que amizades ocorressem e ainda houvesse o aprendizado de to-
dos os membros. Houve aprendizado tanto para membros como para articuladores, de
modo que o grupo permanece ainda ativo e produtivo na universidade.
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Abstract. The aim of this study is identify the profiles of good students in data 

structure (ED) on UFC Campus Quixadá. In order to do it, we use data’s with 

students of UFC in Quixadá(UFC-Quixadá). The study takes place through the 

statistical techniques: Factor Analysis and Analyze Discriminant() .  

Resumo. O objetivo deste estudo é identificar os perfis de alunos bons em 

estrutura de dados (ED) na UFC em Quixadá. Para isso foi utilizado uma 

base de dados com alunos do Campus da UFC em Quixadá (UFC-Quixadá). 

O estudo se dá através das técnicas estatísticas: Análise Fatorial (AF) e 

Análise Discriminante (AD). 

1. Introdução 
      Este trabalho segue a metodologia do livro Análise multivariada: para cursos de 

administração [DIAS FILHO, J.M,; CORRAR, L.J (2009)], ciências contábeis e economia, 

não apresentamos detalhadamente a metodologia por falta de espaço. Nosso objetivo é 

identificar fatores que diferenciem bons alunos em ED. Para este estudo, um aluno 

aprovado na primeira vez que cursou a disciplina é considerado bom aluno, com base 

nas disciplinas de matemática básica (BÁSICA), matemática discreta (DISCRETA), 

fundamentos de programação (FUP). 

2. Metodologia 

      Foi utilizado uma base de dados dos alunos do Campus da UFC em Quixadá na qual 

foi analisado (754 dados de entrada). Em seguida, utilizamos a ferramenta Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) da IBM [SPSS, 2015] para realizar as análises 

estatísticas nos dados, a saber: Análise Fatorial (AF) e Análise Discriminante (AD). 

3. Análise Multivariada de Dados 

A Análise Multivariada de Dados refere-se a um conjunto de métodos estatísticos que 

torna possível a análise simultânea de medidas múltiplas para cada indivíduo, objeto ou 

fenômeno observado [DIAS FILHO, J.M,; CORRAR, L.J, 2009]. Para nossa análise 

utilizaremos duas técnicas descritas brevemente a seguir. 
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3.1. Análise Discriminante (AD) 

  A AD é uma técnica estatística que auxilia a identificar as variáveis que 

diferenciam os grupos e quantas dessas variáveis são necessárias para obter a melhor 

classificação dos indivíduos de uma determinada população. Com a AD podemos 

identificar relações entre a variável dependente e independentes e variáveis que melhor 

discriminam depois formar grupos.  

3.2. Análise Fatorial (AF) 

    A AF é uma técnica estatística que estuda os inter-relacionamentos entre as 

variáveis, em um esforço para encontrar um conjunto de fatores (em menor número que 

o conjunto de variáveis originais) que exprima o que as variáveis originais partilham em 

comum. A AF nos permite identificar relações entre as variáveis estudadas gerando 

fatores na qual será utilizado na AD. 

4. Análise dos Dados 

 Na Figura 1 temos a estatística descritivas da amostra. 

 
Figura 1.Estatística Descritiva da Amostra 

Fonte: O autor, 2015 

 
Figura 2.Gráfico Scatter para fatores de mais variância 

Fonte: O autor, 2015 

5. Resultados obtidos 

Na AF cada variável é explicada considerando todas as outras, incluindo-se as 

variáveis latentes. Na Figura 3, vemos que o grau de explicação atingido por 3 fatores é 

de 72,294 %, ou seja, o modelo consegue explicar aproximadamente 73% da variância 

dos dados originais. Foi utilizado como método de extração a análise de componentes 

principais. 



  

 

 
Figura 3.Total de Variância Explicada 

Fonte: O autor, 2015 

 A Figura| 4 mostra os fatores após a rotação Varimax (Rotated Component 

Matrix), onde é possível fazer uma classificação mais precisa dos indicadores em cada 

um dos fatores. Os Fatores formados foram: Fator 1 (“Aluno bom em BÁSICA, 

DISCRETA, FUP”) composto por fup_media_medias, basica_media_medias, 

discreta_media_medias; o Fator 2 (“Aluno Ruim em DISCRETA”) composto por 

discreta_media_faltas, discreta_n_rep_tranc e o Fator 3 (“Aluno que falta muito em 

FUP, BÁSICA, e que reprova ou tranca BÁSICA”) composto por fup_media_faltas, 

basica_media_faltas, basica_n_rep_tranc; 

 
Figura 4.Matriz dos Componentes Rotacionada 

Fonte: O autor, 2015 

 Extraídos os fatores latentes foi feito uma AD. Em ED tivemos 655 alunos 

classificados com 1(bons) e 99 alunos com 0, assim que escolhemos um total de 198 

casos aleatórias, 99  alunos com 0, e 99 alunos com 1 para fazer a AD. 

 

 
Figura 5.Tabelas de Frequências para Bons Alunos 

Fonte: O autor, 2015 

 
Figura 6.Estatística U 



  

 

Fonte: O autor, 2015 

 Na Estatística U, vemos que o Fator 1 tem o melhor poder de discriminação, em 

função do baixo valor da estatística  de Wilks’ Lambda (quanto menor o valor e mais 

próximo de zero melhor). No teste F-Anova o Fator 1 tem nível de significância <0,05 

(indica diferença significante entre as médias do grupo), esse teste auxilia o teste 

anterior e confirma que de fato o Fator 1 é o que tem o melhor poder discriminante. 

 No teste de multicolinearidade, o Fator 1 contribuiu para a formação de uma 

função discriminante. 

 
Figura 7.Função Discriminante 

Fonte: O autor, 2015 

 Com base nos coeficientes não padronizados acima, a função discriminante (Escore Z) 

é: 

Z= 0,000 + 1,099(Fator 1) +0,417(Fator 2). 

 
Figura 8.Centroides 

Fonte: O autor, 2015 

 Os centroides dos grupos 0 e 1 são respectivamente 0,620 e -0,620. Calculando 

tem-se Z’ = [99 (0,620) + 99(-0,620) / 198] = 0. Então, se utilizássemos os dados 

coletados da primeira amostra e substituíssemos na função discriminante, 

encontraríamos Escore Z no valor de: Z= 0,000+1,099 (99) + 0,417 (99) = 150,084. 

Como esse valor é maior que o Z crítico, classificamos essa observação no grupo 1. Tal 

classificação pela AD está correta quando observamos a classificação original, conforme 

ilustrado na Figura 10. 

 

 
Figura 9.Capacidade Preditiva do Modelo 

Fonte: O autor, 2015 



  

 

Com a análise dos coeficientes na Figura 9, alunos com os coeficientes mais altos no 

fator 1 e menor coeficiente no fator 2 serão classificados como bons alunos em ED.  

 

 
Figura 10.Classificação Final 

Fonte: O autor, 2015 

 Utilizando a função discriminante, há 78 classificações corretas no grupo 0, e 68 

no grupo 1. Portanto 73, 7% dos casos seriam classificados corretamente nos grupos 

originais pela AD. Na Validação Cruzada, 77, 8 % dos casos seriam classificados 

corretamente no grupo 0 e 68, 7% no grupo 1.  

  
Figura 11.Função Discriminante para os grupos 0 e 1 

Fonte: O autor, 2015 

Exibimos na Figura 11 uma discriminação dos grupos de alunos bons ruins. 

6. Conclusão 

 Em síntese este trabalho traz um estudo sobre os perfis de alunos bons em ED no 

Campus da UFC Quixadá. Foi possível observar que o Fator 1 foi mais importante para 

determinar se o aluno terá bom desempenho em Estrutura de Dados. 
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Abstract. On this work we build a decision tree by using 15 students attributes
with aim to Classify the situation of a student on the course of Data Structures
on Campus Quixadá from the Federal University of Ceará (UFC). We use, for
this, the final scores average, the absence average, among other attributes, on
the following disciplines: Programming Fundamentals, Basic Mathematics and
Discrete Mathematics.

Resumo. Neste trabalho construímos uma Árvore de Decisão utilizando 15
atributos dos alunos para Classificar a situação de um aluno ao cursar a dis-
ciplina Estrutura de Dados no Campus Quixadá da Universidade Federal do
Ceará (UFC). Utilizamos, para isso, as médias finais, as médias de faltas, en-
tre outros atributos, nas seguintes disciplinas: Fundamentos de Programação,
Matemática Básica e Matemática Discreta.

1. Introdução
Durante a construção da grade de horários das disciplinas, precisamos estimar a demanda
por matrículas em cada turma no semestre seguinte, sem possuir ainda os resultados fi-
nais do semestre em andamento. Por este motivo, desejamos prever o desempenho de
cada aluno em uma dada turma com base no seu desempenho anterior. Em particular,
como estudo preliminar, desejamos estimar se o aluno será aprovado em Estrutura de Da-
dos utilizando seu desempenho em Fundamentos de Programação, Matemática Básica e
Matemática Discreta. Há vários modelos, tanto de classificação como de previsão, que
podem auxiliar no problema em questão. Dentre eles escolhemos a Árvore de Decisão,
pela sua boa precisão obtida nos experimentos e pela sua capacidade de explicar quais
variáveis, e em qual grau, foram decisivas para classificação.

O restante do artigo está dividido da seguinte forma: na Seção 2 apresentamos a
metodologia utilizada. Na Seção 3 uma breve descrição dos dados. Na Seção 4 relembra-
mos o básico sobre a Árvore de Decisão e descrevemos o cálculo do ganho de informação.
Na Seção 5 explicamos o que é a validação cruzada que usamos na construção da árvore.
Na Seção 6 apresentamos os resultados e a descrição da árvore. Na seção 7 mostramos
como é feita a estimativa de erros e finalmente, a conclusão na seção 8.

2. Metodologia
Utilizamos a ferramenta WEKA, Waikato Environment for Knowledge Analysis
[Wek 2013]. Também foi utilizado o módulo liac-arff para python, produzido no La-
boratório de Inteligência Artificial Conexionista (LIAC) situado na Universidade Federal



do Rio Grande do Sul (UFRGS) [Lia 2015], para manipulação de arquivos no formato
arff, utilizados como formato padrão do software WEKA. O algoritmo de árvore de de-
cisão utilizado (J48) está definido em [Quinlan 1993]. Após a construção da Árvore de
Decisão, um código-fonte é disponibilizado pelo software WEKA para aplicações futuras
da árvore.

3. Dados

Os dados são compostos por várias linhas, onde cada linha representa um aluno e cada
coluna representa uma característica do aluno em uma determinada disciplina. Para cada
disciplina (exceto Estrutura de Dados) temos a média das notas finais, a média das faltas,
o número de reprovações, o número de trancamentos e a situação final na disciplina. A
situação final na disciplina de Estrutura de Dados é o atributo que queremos prever. Ela
pode ser: “Aprovado" ou “Não Aprovado". Não podemos usar os atributos finais do aluno
em Matemática Discreta nos casos em que o aluno não se matriculou em Matemática
Discreta ou foi aprovado nela somente após ser aprovado em Estrutura de Dados, por isso
essas ocorrências foram removidos no pré-processamento.

4. Funcionamento da Árvore de Decisão

A Árvore de Decisão é composta por um conjunto de Nós de decisões e um conjunto de
Nós terminais [Ian H. Witten and Hall 2011]. Cada Nó de decisão corresponde a um dos
atributos dos dados. Para cada valor possível (ou faixa de valores, no caso de atributos
numéricos), o nó de decisão se subdivide em novos nós, que podem ser de decisão ou
terminal. A Árvore deve ser alimentada com vários dados de treino contendo o atributo a
ser usado como classe. Após a fase de treino, em cada nó terminal haverá uma distribuição
dos dados acerca das classes.

A construção da árvore é feita de forma gulosa. Escolhe-se o atributo que gera o
maior ganho de informação. A seguir mostramos como calcular o ganho de informação.

4.1. Ganho de Informação

Seja A = {a1, a2, a3, ..., an} o conjunto dos n atributos. O ganho de informação é obtido
através da equação:

GI = I(node(ax)t)− I(node(ax1)t, node(ax2)t, node(ax3)t, ..., node(axm)t),

onde node(α) é o nó correspondente ao atributo α; node(α)t uma k-tupla [y1, y2, ...yk]
tendo yi como o número de instâncias no nó α cujo rótulo do atributo de classe corres-
pondente a i; m é o número de ramificações de node(ax); I(a) é a informação de a;
node(axi) é o i-ésimo nó, obtido na ramificação de node(ax); e finalmente, GI é o ganho
de informação.

É necessário definir a função I em duas partes, uma para quando passamos apenas
um argumento e outra para quando passamos mais de um argumento. Quando há mais de
um argumento, calculamos a média de informação de vários nós da seguinte forma:

I(x1t, x2t, x3t, ...xnt) =
1

a

n∑
i=1

I(xi)bi,



onde a é o número total de instâncias no nó x e bi é o número de instâncias no nó xi.
Quando há apenas um argumento, calculamos a informação de um um único nó como
segue:

I(xt) =
−1
σ

m∑
i=1

xi log xi,

onde σ é a quantidade total de instâncias no nó x e xi é a quantidade de instâncias no nó x
cujo o rótulo do atributo de classe corresponde ao índice i [Ian H. Witten and Hall 2011].

5. Validação Cruzada
Na construção da árvore de decisão é usado um subconjunto dos dados para servir como
conjunto de treino. Os dados restantes são utilizados como conjunto de testes para es-
timar a precisão da árvore. Há um risco da escolha do conjunto de treino não ser re-
presentativo. Uma solução é dividir as instâncias de forma que elas representem fiel-
mente cada classe. Essa tática é chamada estratificação. Uma outra técnica é a Vali-
dação Cruzada (Cross-validation). Nela, escolhe-se um número N de dobras. Então,
os dados são divididos em N partições aproximadamente do mesmo tamanho. Inte-
rativamente, escolhe-se uma partição para o conjunto de testes e o restante para o de
treino. Repete-se o processo N vezes. Esse processo é conhecido como Validação Cru-
zada de N-dobras [Ian H. Witten and Hall 2011]. Neste trabalho utilizamos a Validação
Cruzada de 10-dobras estratificada, pois através de vários testes com vários conjuntos
de dados diferentes, a Validação Cruzada de 10-dobras é o que tem o melhor resultado
[Ian H. Witten and Hall 2011].

6. Resultados
Apresentamos abaixo a árvore de decisão construída utilizando 282 instâncias:

md_media_das_notas <= 5.05: NAO_APROVADO (103.0/7.0)
md_media_das_notas > 5.05
| fup_media_das_notas <= 4.235: NAO_APROVADO (10.0)
| fup_media_das_notas > 4.235
| | tempo_decorrido <= 1.5
| | | n_aprovacoes <= 4
| | | | tempo_decorrido <= 0.5: NAO_APROVADO (3.0)
| | | | tempo_decorrido > 0.5
| | | | | n_reprovacoes <= 1: APROVADO (90.0/7.0)
| | | | | n_reprovacoes > 1: NAO_APROVADO (3.0/1.0)
| | | n_aprovacoes > 4
| | | | tempo_decorrido <= 1: NAO_APROVADO (21.0)
| | | | tempo_decorrido > 1: APROVADO (2.0)
| | tempo_decorrido > 1.5
| | | tempo_decorrido <= 2.5
| | | | tempo_decorrido <= 2
| | | | | mb_media_das_notas <= 9.03
| | | | | | mb_media_das_notas <= 6.46: APROVADO (4.0)
| | | | | | mb_media_das_notas > 6.46
| | | | | | | md_media_das_notas <= 7.5: NAO_APROVADO (13.0)



| | | | | | | md_media_das_notas > 7.5
| | | | | | | | mb_media_das_notas <= 8.5: APROVADO (2.0)
| | | | | | | | mb_media_das_notas > 8.5: NAO_APROVADO (2.0)
| | | | | mb_media_das_notas > 9.03: APROVADO (3.0)
| | | | tempo_decorrido > 2: APROVADO (13.0/1.0)
| | | tempo_decorrido > 2.5
| | | | tempo_decorrido <= 3: NAO_APROVADO (7.0)
| | | | tempo_decorrido > 3
| | | | | tempo_decorrido <= 4: APROVADO (4.0/1.0)
| | | | | tempo_decorrido > 4: NAO_APROVADO (2.0)

7. Estimativa de Erros

Na Tabela 1 temos a Matriz de Confusão da árvore de decisão gerada na classificação dos
alunos do nosso banco de dados.x Na coluna (a), linha (a), temos 90 ocorrências, isso
significa que a árvore foi capaz de classificar corretamente 90 alunos dentre os 108 alunos
observados como aprovados.

Um total de 282 instâncias foram testadas. Dessas, 237 (84.04%) foram classifi-
cadas corretamente e 45 (15.96%) foram classificadas incorretamente. É possível fazer
uma melhor análise acerca da relevância dos resultados. Dois importantes índices são
a Precisão e a Sensibilidade. Tanto a Precisão, como a Sensibilidade, são números que
variam entre 0 e 1. Uma Precisão com valor 1 é “ótima"e valor 0 é “ruim". O mesmo vale
para a Cobertura. A seguir apresentamos o cálculo da Precisão (P ) e da Cobertura (C):

P =
V p

V p+ Fp

C =
V p

V p+ Fn

Onde V p é a quantidade de instâncias que a árvore classificou como “Aprovados"
e que de fato deveriam ser “Aprovados" (são chamados verdeiros positivos). Fp é a
quantidade de instâncias que foram classificadas como “Aprovados", mas deveriam ser
“Não Aprovados" (são chamados de falsos positivos). Fn é a quantidade de instâncias
que foram classificadas como “Não Aprovados", mas que deveriam ser classificadas como
“Aprovados". São chamados de falsos negativos. Desse modo, a Precisão tem como
objetivo calcular a taxa de instâncias relevantes dentre os que foram selecionados e a
Cobertura tem como objetivo calcular a taxa de instâncias selecionadas das que eram
relevantes.

A Precisão calculada para os “Aprovados" foi de 0.833, enquanto que a Cobertura
foi de 0.769. Calculamos a seguir a média harmônica entre Precisão e Cobertura (F-
Score):

F =
2 ∗ P ∗ S
P + S

=
2 ∗ V p

(2 ∗ V p) + Fp+ Fn

Na Tabela 2 encontram-se as taxas de Precisão, Sensibilidade e Medida-F.



Tabela 1. Matriz de Confusão. (a) Aprovado, (b) Não Aprovado.

Observado
a b

Previsto a 90 27
b 18 147

Tabela 2. Medidas de Relevância.
Classe Precisão Sensibilidade F-Score

Aprovado 0.833 0.769 0.8

Não Aprovado 0.845 0.891 0.867

Média Ponderada 0.84 0.84 0.839

8. Conclusão e trabalhos futuros
Podemos concluir que a árvore de decisão é capaz de fazer uma boa classificação, apesar
de ter sido construída com uma quantidade relativamente pequena de dados.

Como trabalho futuro dessa pesquisa, pretendemos utilizar árvores mais gerais
para a previsão de outras disciplinas além de Estrutura de Dados.
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Abstract. The aim of this study is to show, in a clear and concise way, the ad-
vantages of working cooperatively, showing personal and professional learning,
as well as the abilities acquired from working in a team. Based on theoreti-
cal background which allow to comprehend the differences between groups and
teams and collaborate and cooperate, it can be noticed that in a group where
all members are compromised and motivated, it becomes a team and the re-
sult is increased, in a way that every single member benefit from the knowledge
acquired.

Resumo. O objetivo desse artigo é mostrar, de forma clara e sucinta, as vanta-
gens de se trabalhar de forma cooperativa, mostrando um pouco o aprendizado
pessoal e profissional, assim como também as habilidades que são adquiridas
através do trabalho em equipe. Com base em referenciais teóricos que possi-
bilitam compreender as diferenças existentes entre grupo e equipe, e entre co-
laborar e cooperar, podemos perceber que um grupo onde seus membros estão
comprometidos e motivados, se torna uma equipe e o resultado é potencializado,
de uma forma onde todos os membros desfrutam do conhecimento adquirido.

1. Introdução
O trabalho em grupo sempre foi importante para a sobrevivência dos seres humanos, nos-
sos ancestrais já trabalhavam em equipe em diversas situações, seja para matar animais
mais fortes e conseguir alimento, como enfrentar possı́veis inimigos. Do mesmo modo,
sempre existiram pessoas que não se identificam com o modelo cooperativo e tentam re-
solver tudo sozinhos. Ambas as maneiras de enfrentar os problemas são válidas e possuem
suas vantagens e desvantagens.

Hoje é cada vez maior a necessidade de saber trabalhar em equipe, seja na vida
acadêmica, como no mercado de trabalho. Mas ainda existe uma certa resistência por
parte de algumas pessoas, essa resistência ocasiona certos problemas, tanto para o grupo,
como para elas mesmas. Nesse artigo tentamos mostrar a importância de se trabalhar
em equipe e de tentar usufruir ao máximo os conhecimentos adquiridos através desta
experiência, que pode colaborar para seu amadurecimento.

O artigo está disposto em três sessões com base em referenciais teóricos,
sendo elas abordando os seguintes temas, as diferenças entre equipes e grupos e entre
cooperação e colaboração, e as vantagens de estudar em equipe, além das considerações
finais e referencias bibliográficas.



2. Grupo ou Equipe?

Apesar de parecerem sinônimos, grupo e equipe possuem significados diferentes. “Toda
equipe é um grupo, entretanto nem todo grupo é uma equipe”(Basso 2015). A principal
diferença está na forma como os integrantes do grupo interagem e se organizam para
resolver o problema. Um exemplo que ilustra e deixa mais visı́vel essa diferença é
imaginar um fábrica de refrigerantes onde três maquinas fazem o serviço, a primeira
coloca a garrafa embaixo de uma torneira, a segunda abre a torneira até a garrafa ter a
quantidade certa de refrigerante e a terceira coloca a tampa na garrafa. Agora imagine
que a máquina responsável por colocar o lı́quido está quebrada, as outras duas vão
continuar fazendo o seu respectivo trabalho, porém as garrafas ao final da produção vão
estar vazias. Agora imagine que esse trabalho é feito por três amigos, se o segundo rapaz
faltar, entretanto agora os outros dois perceberam a sua ausência e o primeiro vai fazer o
seu trabalho e o trabalho do colega que faltou, assim ao final da produção as garrafas vão
estar cheias e prontas para a comercialização. No primeiro caso as maquinas representam
um grupo de pessoas que estão trabalhando “juntas” e com o mesmo objetivo, porém não
se importam com o trabalho do outro e apenas fazem o que foram destinadas a fazer, já
no segundo caso não é só apenas um grupo de amigos, mas uma equipe que está focada
em fazer o seu trabalho bem feito.

“Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns, em geral se reúnem por
afinidades. No entanto esse grupo não é uma equipe. Pois, equipe é um conjunto de

pessoas com objetivos comuns atuando no cumprimento de metas
especı́ficas.”(Basso 2015)

3. Colaborar ou Cooperar?

Ambas fazem referencia a noção de ajuda, porém existe sim uma diferença entre elas e
isso pode mudar totalmente a forma como um determinado grupo se comporta. Colaborar
é ajudar, auxiliar, em um grupo colaborativo os membros fazem a sua parte para obter
os resultados almejados, como no exemplo das maquinas da fábrica de refrigerante.
Entretanto se esses mesmos membros estão comprometidos, motivados e empenhados
em atingir não só o objetivo, mas conseguir ir além do que foi proposto, eles estão
cooperando, e esse grupo passa a se tornar uma equipe. Cooperar é trabalhar em comum,
é realizar uma tarefa visando o trabalho coletivo, sua definição é mais complexa tendo
em vista que dentro da cooperação está inclusa a colaboração.

”A cooperação exige, além da colaboração, que se trabalhe em conjunto, que o fruto
das interações resulte em um trabalho coletivo, em que os envolvidos troquem idéias,

negociem, compartilhem da mesma proposta e busquem atingir os objetivos que sejam
comuns a todos.” (Halmann 2006)

4. As Vantagens de Estudar em Equipe

O estudo em equipe é um modelo de aprendizado comumente utilizado com fins adversos,
como estudar para exames, apresentações, debates e concursos. É extremamente eficaz,
porém os participantes devem estar focados e preparados para esse tipo de estudo, como



estamos assumindo que o grupo na realidade é uma equipe, temos membros que estão
realmente cooperando com o aprendizado um do outro.

Em uma equipe a motivação para estudar é maior, tendo em vista que os mem-
bros interagem, incentivam a pesquisa e o aprofundamento no assunto, a leitura também
é influenciada já que alguém pode ressaltar um ponto importante que os outros não con-
seguiram perceber. Os membros da equipe são abertos ao dialogo e isso proporciona um
debate, surgindo novas dúvidas que ao serem resolvidas agregam mais informação so-
bre o assunto. Além do conhecimento absorvido do assunto estudado em si, o fato de
participar de uma equipe já concede aos membros novas habilidades que serão usadas
mais adiante no mercado de trabalho e na vida em sua totalidade. Como a facilidade de
lidar com as diferentes opiniões de outras pessoas, melhorando assim a adaptabilidade e
flexibilidade, ajuda na comunicação verbal, didática, influência e persuasão, organização,
relacionamento interpessoal e saber ouvir, dentre outras habilidades que são de extrema
importância para qualquer indivı́duo.

5. Considerações Finais
Uma serie de habilidades e conhecimentos são adquiridos ao se trabalhar em equipe,
como mostrado nos tópicos anteriores, cooperação em uma equipe está diretamente rela-
cionada com o sentimento de fazer o melhor para o grupo e não somente para si, pensar
na equipe como um todo, onde só ganham se todos alcançarem os objetivos, a chamada
Interdependência Positiva que é o que diferencia uma equipe cooperativa de um grupo
esporadicamente conectado.

Sabemos que estudar sozinho também tem as suas vantagens porém muitas vezes
não é suficiente e esse estudo tem que ser complementado. Se reunir em uma equipe e
trocar conhecimento é uma ótima forma de melhorar o entendimento do assunto, já foi
mostrado o quanto estudar em equipe é importante. O ideal seria mesclar essas duas
maneiras de estudar. Para uma equipe atingir o seu objetivo é necessário que todos os
membros contribuam e cooperem uns com os outros, então é interessante que cada um
dos membros já tenham um conhecimento prévio do assunto e quando a equipe estiver
formada cada um apenas exponha a sua visão sobre o assunto e coloque suas habilidades
em prática para atingir os objetivos almejados.
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em grupos: Otimizando as relações humanas por meio de uma metodologia eficiente.
[Basso 2015] Basso, C. (2015). Trabalho em equipe.
[e Bruna Nicolielo 2015] e Bruna Nicolielo, C. G. (2015). 10 razões para trabalhar em

grupo.
[Fernandes 1997] Fernandes, E. (1997). O trabalho cooperativo num contexto de sala de

aula. Análise Psicológica, 4(15):563–572.
[Halmann 2006] Halmann, A. L. (2006). Cooperar ou colaborar.
[Training and Inc ] Training, M. and Inc, D. Você sabe a diferença entre colaborar e
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Abstract. This research aims to develop a module that will be 

integrated into the SMA developed by the Study Group on 

Software Engineering for Multi-Agent Systems (GESMA), the 

Federal University of Ceará (UFC) Campus Quixadá, which is 

applied at the Open University of Brazil (UAB) in the pole of 

the State University of Ceará (UECE). He will be responsible 

for pre-identifying characteristics that represent behaviors 

that can lead the student to evade or have poor performance on 

the course. With these identified values, information will be 

passed to other system agents for decisions to be taken 

jointly by them. 

Resumo. Essa pesquisa tem como principal objetivo desenvolver um modulo 

que será integrado ao SMA desenvolvido pelo Grupo de Estudo em 

Engenharia de Software para Sistemas Multiagentes (GESMA), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus Quixadá, que é aplicado na 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) no polo da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE). Ele será responsável pela identificação prévia de 

características que representam comportamentos que podem levar o aluno a 

evadir ou a ter mau desempenho no curso. Com esses valores identificados, 

informações serão repassadas aos demais agentes do sistema para que 

decisões sejam tomadas em conjunto por eles. 

 

I. Introdução 

 A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que tem como 

principal ferramenta o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde professores, 

alunos e tutores podem interagir de forma direta ou indireta. Com grande flexibilidade 

de tempo e compromisso disponibilizada por essa modalidade de ensino, o discente 

necessita manter o foco, contato com os tutores e um bom nível de organização em seus 

horários de estudo. No entanto não se pode desconsiderar também a vida pessoal do 

indivíduo. É devido  a essa flexibilidade que é comum na EAD que apareçam alguns 

problemas em relação ao desempenho do aluno no decorrer do curso. Muitos alunos 

chegam a desistir/evadir por causa de problemas financeiros, falta de tempo para o 

comprometimento com os estudos, falta de material didático auxiliar disponível no 

AVA, falta de profissionalismo dos tutores, dentre outros fatores (CAVALCANTE, 

2014). 
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 Existem algumas soluções desenvolvidas para auxiliar o acompanhamento do 

desempenho de alunos em um AVA, como por exemplo o Sistema Multiagentes (SMA) 

desenvolvido pelo Grupo de Estudo em Engenharia de Software para Sistemas 

Multiagentes (GESMA), da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus Quixadá, 

que é aplicado na Universidade Aberta do Brasil (UAB) no polo da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE). Este sistema tem como principal objetivo auxiliar o 

acompanhamento de alunos no AVA Moodle1, plataforma de Educação a Distância 

utilizada mundialmente. O sistema é composto por um conjunto de agentes e, cada 

agente através de seus compromissos, se responsabilizam por monitorar e auxiliar os 

alunos, tutores e professores em tarefas gerenciadas pelo AVA. Algumas das 

funcionalidades desse Sistema Multiagentes são: acompanhar as atividades dos tutores 

dos respectivos cursos, criar grupos de alunos de acordo com o perfil e temas de 

interesse e enviar materiais de apoio ao aluno. 

Essa pesquisa tem como principal objetivo desenvolver um modulo que será 

integrado ao SMA, este modulo será responsável pela identificação prévia de 

características que representam comportamentos que podem levar o aluno a evadir ou a 

ter mau desempenho no curso. Com esses valores identificados, informações serão 

repassadas aos demais agentes do sistema para que decisões sejam tomadas em conjunto 

por eles. Antecipar a identificação desses perfis é de grande utilidade e interesse das 

instituições de ensino que têm como método de ensino a EAD, pois tanto o docentes 

poderão remediar da melhor forma a situação, como os discentes terão um 

acompanhamento mais adequado no decorrer do curso, e, por sua vez, diminuindo a 

quantidade de alunos que podem evadir, resultando no aumento de concludentes dos 

cursos. 

II. Fundamentação Teórica 

1. Evasão na Educação a Distância 

 A Educação a Distância (EAD) é o nome atribuído a uma modalidade de ensino 

que tem como característica principal o ensino e aprendizagem em que alunos e 

professores não necessitam estar juntos em um ambiente físico como uma sala de aula 

durante a maior parte do tempo do curso (CAMBRUZI, 2014). 

 De acordo com Kampff (2009) muitos alunos encontram dificuldades em se 

adaptarem com a EAD, isso acontece por causa do método padrão de ensino presencial. 

Algumas das dificuldades mais encontradas são a falta de tempo e a organização dos 

horários de estudo, a dificuldade de se adaptar a uma tecnologia nova e uma nova forma 

de aprendizagem onde o aluno tem que se disciplinar e manter o foco. Devido a essas 

dificuldades encontradas, nos deparamos com um problema na EAD, que é o elevado 

índice de evasão dos alunos em relação aos seus cursos (ROMA, 2013). 

 Podemos entender por Evasão na Educação a Distância o ato do aluno desistir 

do curso em que esteja devidamente matriculado antes da sua conclusão 

(CAMBRUZZI, 2014). 

2. Mineração de Dados 

                                                 
1
 Disponível em: https://moodle.org/ 



 

 

 

De acordo com Tan (2006) é uma tecnologia composta por métodos tradicionais 

de análise de dados com novos algoritmos sofisticados para processar essa quantidade 

de dados. 

De acordo com Tan (2006) e Oliveira (2000) as técnicas mais utilizadas para o 

processo de MD são: 

● Classificação 

● Regras de Associação. 

● Regressão. 

● Agregação ou Segmentação. 

● Resumo ou Síntese. 

● Modelagem de Dependência. 

● Evolução. 

3. Mineração de Dados Educacionais 

 Com o grande acúmulo de dados em organizações como Instituições de Ensino, 

surgiu uma subárea da Mineração de Dados, a Mineração de Dados Educacionais 

(MDE). Cambruzzi (2014) explica que esta é uma área em expansão, tendo como 

principais enfoques os trabalhos relacionados com predição, agrupamento, mineração de 

relações, descoberta com modelos e tratamento de dados para apoio a decisão. 

4. Extração de Conhecimento 

 Extração do conhecimento ou processo de KDD derivado do inglês knowledge-

discovery in databases, de acordo com Fayyad (1996) é um processo que busca 

identificar potenciais padrões úteis, que estejam embutidos nos dados e tornando-os 

compreensíveis para um contexto. 

 O processo de KDD consiste em uma sequência de etapas que devem ser 

executadas sequencialmente, pois ao final de cada etapa, o resultado obtido serve de 

auxílio para a etapa seguinte, podendo repetir etapas anteriores sempre que necessário. 

São etapas do processo de KDD: seleção, pré-processamento e limpeza, transformação 

dos dados, mineração de dados, interpretação e avaliação. 

5. Sistemas Multiagentes 

 Sistemas Multiagentes podem ser entendidos como uma subárea da inteligência 

artificial, composta por agentes que, segundo Russel e Norvig (2014), são entidades de 

software capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre ambientes 

por intermédio de atuadores, podendo comunicar-se e tendo como princípio conquistar 

seus objetivos firmados em seus respectivos compromissos. 

 Para o presente trabalho será utilizado o JaCaMo2, que é um framework utilizado 

para programar multiagentes, ele combina três tecnologias robustas, a seguir será 

descrito cada uma delas. 

● Jason: é um interpretador para uma versão estendida do AgentSpeak, ele fornece 

uma plataforma para o desenvolvimento de sistemas multiagentes e implementa 

a semântica operacional do AgentSpeak. 

                                                 
2 Dísponivel em: http://jacamo.sourceforge.net/ 



 

 

 

● CArtAgO: é uma estrutura de propósito geral, uma infra-estrutura que torna 

possível programar e executar ambientes virtuais para sistemas multiagentes, ele 

é baseado em Agentes e Artefatos, que por sua vez é baseada em estudos 

interdisciplinares envolvendo Teoria da Atividade e Cognição Distribuída. 

● Moise: é um modelo organizacional para Sistemas Multiagentes baseado em 

noções como papéis, grupos e missões. Ele permite que um Sistema Multiagente 

tenha uma definição explícita de sua organização. 

III. Trabalhos Relacionados 

1. Mineração de Dados Educacionais para Geração de Alertas em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem como Apoio à Pratica Docente 

 Kampff (2009) tem como principal objetivo propor uma arquitetura para 

sistemas de alertas em AVA. Essa arquitetura será baseada em informações extraídas 

por processos de Mineração de Dados, buscando identificar alunos com características 

e comportamentos que podem levar à evasão ou à reprovação. 

 Para a etapa de experimentação do seu sistema de alertas, Kampff (2009) 

utilizou o AVA NetAula utilizado pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). A 

base de dados do AVA foi analisada detalhadamente para que fosse possível a seleção 

dos atributos mais relevantes e dos algoritmos mais adequadas para o processo de 

extração de conhecimento. Ao final do processo de análise, pré-processamento, 

agrupamento e validação dos dados, foram totalizados 230 atributos para representar 

cada aluno, porém, apenas 87 destes atributos foram selecionados para a etapa de 

MD, dos quais os mais relevantes contemplam as seguintes categorias: 

● Demográficos: informações pessoais do aluno. 

● Comportamentais: informações relacionadas ao comportamento do 

aluno no AVA. 

● Desempenho: informações sobre entregas e notas das tarefas. 

● Desempenho final: relação do aluno com o resultado final de cada 

curso. 

 Para a etapa de MD, Kampff (2009) utilizou dois algoritmos (DecisionTree e o 

RuleLearner), e a ferramenta RapidMiner3. 

2. Sistema Tutor Inteligente baseado em Agentes na plataforma Moodle 

para Apoio as Atividades Pedagógicas da Universidade Aberta do Piauí 

 O objetivo do trabalho de Silva (2014) é apresentar um Sistema Tutor Inteligente 

(STI) com o intuito de aprimorar o ensino mediado por tecnologia, fazendo a 

intermediação entre o discente e uma ferramenta que auxilia o aprendizado, no caso o 

Moodle/UAPI, em uso pela Universidade Aberta do Piauí (UAPI). 

 O STI proposto por Silva (2014) seguirá o paradigma de agentes inteligentes, os 

agentes irão modificar suas bases de conhecimento, perceberão as intervenções do 

aprendiz e serão dotados de capacidade de aprender e adaptar suas estratégias de ensino 

mediante a interação com o aluno auxiliando o papel do professor. 

                                                 
3 Disponível em: https://rapidminer.com/ 



 

 

 

 O modelo STI proposto engloba três tipos de agentes: 

i. Agentes de Perfil: responsável por identificar o perfil do aluno, suas 

deficiências e necessidades. 

ii. Agente de Desempenho: será responsável por proporcionar 

condições de decisão de que tarefa ou ação a ser executada. 

iii. Agene Comunicador: servirá de auxílio para o tutor, o informando 

sobre atividades exercidas pelos alunos e sugerindo intervenções 

quando necessário. 

3. Sistemas Multiagentes: mapeando a evasão na Educação a Distância 

 Wilges (2010) em seu trabalho, propõe um modelo conceitual preditivo de 

evasão na modalidade de EAD, que é construído seguindo uma arquitetura para SMA. 

Através dessa abordagem, espera-se que o problema da grande quantidade de alunos 

com risco a evasão seja bem identificado e visualizado, promovendo possíveis técnicas 

para ações preventivas. 

 De acordo com Wilges (2010), os papeis definidos e os respectivos agentes 

foram: 
● Papeis 

o Controlar a Evasão 

o Observar o perfil do estudante no AVA. 

o Gerar informações para a instituição. 

● Agentes 

o Agente de Controle de Sessão 

o Agente de Desempenho 

o Agente de Participação 

o Agente de Frequência 

o Agente de Monitoramento 

o Agente de Informação 

 Cada agente foi baseado nas características gerais dos AVA’s utilizados 

atualmente. O agente mais importante é o Agente de Monitoramento que é o 

responsável por identificar riscos de evasão de acordo com as informações passadas 

pelos demais agentes comunicar o Agente de Informação, que é responsável por avisar o 

corpo docente (WILGES ,2010). 

IV. Modulo de Predição de Evasão 

1. Criação do Modelo para Classificação dos Alunos 

Para a criação do modelo que será utilizado para a classificação dos alunos foi 

utilizado a ferramenta de mineração de dados Weka4, cujo teve como base de dados o 

banco de dados do Moodle utilizado pela UECE de Fortaleza, contendo informações de 

alunos desde 2006 a 2014. 

 O modelo é composto por informações pessoais de cada aluno, dentre elas as 

mais relevantes são: 

                                                 
4 Disponível em: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 



 

 

 

● Informações Pessoais para identificação do aluno. 

● Notas de todas as atividades realizadas nos cursos matriculados. 

● Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

● Estado da matricula do aluno (GRADUADO, DESISTENTE, 

ABANDONO e TRANSFERIDO). 

2. Arquitetura Multiagente que contempla o Modulo 

 Para o desenvolvimento da arquitetura Multiagente do módulo em questão foi 

definido quatro agentes, tendo como base os trabalhos relacionados. Os agentes que 

contemplam essa arquitetura são: 

● Agente Identificador de Perfil: que é o agente responsável por capturar as 

informações necessárias de cada aluno para a classificação. 

● Agente Classificador: que é o agente responsável por prever se 

determinado aluno possui comportamento com tendência a evasão ou 

não. 

● Agente Identificador de Deficiências: que é o agente responsável por 

identificar as deficiências do aluno que teve como resultado da 

classificação o seu comportamento apontado como um possível aluno 

que pode evadir. 

● Agente Informativo: que é o agente que irá informar aos demais agentes 

que compõem o SMA o que deverá ser feito com o aluno identificado, 

este agente irá entrar em contato com o agente responsável pela ação. Por 

exemplo, enviar uma mensagem para o agente responsável por enviar 

materiais de estudo auxiliares para o determinado aluno. 

O modulo será desenvolvido utilizando a Linguagem de Programação Java, 

integrando a API do Weka para a utilização dos algoritmos de classificação. Para a 

classificação será utilizado algoritmos por árvore de decisão, alguns deles são: J48, 

DecisionTree e ADTree. Será realizado testes com cada um deles para verificar qual 

tem o melhor desempenho na sua acurácia de classificação para o contexto abordado. 

V. Conclusão 

Até o momento foi realizado a integração dos dados de uma planilha em excel 

com o banco de dados do Moodle, essa planilha contém informações sobre o estado do 

aluno em seus respectivos cursos, um fator crucial para que a construção do modelo seja 

realizada de forma correta. Após o modelo construído, ele passará por uma sequência de 

testes com o intuito de se necessário alterar algo nele, tendo como objetivo aumentar 

sua acurácia cada vez mais. 

Em paralelo está sendo desenvolvido o modulo de evasão que utilizará o modelo 

para classificação dos alunos. 

Identificar precocemente esses perfis é de grande utilidade e interesse das 

instituições de ensino que têm como metodologia de ensino a EAD, pois tanto o 

docentes poderão remediar da melhor forma a situação, como os discentes terão um 



 

 

 

acompanhamento mais adequado no decorrer do curso, e, por sua vez, diminuindo a 

quantidade de alunos que podem evadir, resultando no aumento de concludentes  dos 

cursos. 
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Abstract. The course completion period is a period where students are 

wondering where they will work and apply the knowledge acquired throughout 

the course, the Practice Center provides the opportunity to apply this 

knowledge. NPI is the internship experience that is of most value to students. 

Resumo. O período de conclusão de curso é um período onde os estudantes se 

perguntam onde irão trabalhar e aplicar o conhecimento adquirido ao longo 

do curso, o Núcleo de Práticas proporciona essa oportunidade de aplicar esse 

conhecimento. Estagiar no NPI é experiência que é de bastante valia para os 

estudantes. 

1. Introdução

O Núcleo de Práticas em Informática foi criado com o objetivo de atender a comunidade 

acadêmica e a sociedade do Sertão Central com soluções de TI.  As atividades do 

Núcleo iniciaram-se em 2009, então com o nome “Escritório de Projetos”, através de 

projetos executados por docentes e alunos do grupo PET-SI. Posteriormente foi 

estabelecido o Núcleo, e em 2011 iniciados projetos com alunos concludentes do cursos 

de Sistemas de Informação. Em 2013, alunos concludentes do curso de Engenharia de 

Software também começaram a atuar nos projetos. Também em 2013 o núcleo passou a 

operar na sua infra-estrutura própria. 

O NPI atua múltiplas visões, fornecendo soluções de TI para a comunidade e 

servindo como base de estágio para os alunos da instituição Universidade Federal do 

Ceará e utiliza-se dos professores do campus para atuar com cargos dentro do Núcleo de 

Práticas. 

Com a missão de conceber e entregar soluções de software que contribuam para 

o desenvolvimento da comunidade acadêmica e seus parceiros na região do sertão 

central cearense, visando ser modelo de referência na integração entre ensino e prática 

profissional na área de informática. 

O Núcleo de Práticas conta com uma equipe altamente qualificada e com cargos 

definidos, contanto com um coordenador geral do npi e também professor da UFC, Profº 

Camilo Almendra, dois gerentes de projetos, a servidora técnica-administrativa Virgínia 

Farias e o Profº Régis Magalhães e um desenvolvedor, o servidor técnico-administrativo 

Rayson Santos. Toda a equipe atua para dar suporte aos estagiários e oferecer soluções 

de tecnologia e informação de qualidade. 

Com um espaço fisíco de 3 salas com 24 baias, 24 desktops linux, servidores de 

aplicações e bancos de dados, ferramentas de gestão e colaboração, e internet ligada ao 



  

cinturão digital O NPI busca sempre utilizar as tecnologias mais atuais do mercado de 

trabalho real e métodos de trabalho ágeis, contribuido para a formação em computação 

através do desenvolvimento de software. As pricipais ferramentes e tecnologias 

impregadas são: Redmine, GitHub, PostgreSQL, Apache Tomcat, Java, JavaScript, 

JQuery,  Eclipse, Maven, Spring, Hibernate, Git. 

 

 

 

2. Tecnologias

Nesta seção são descritas as tecnologias com as quais o autor mais trabalhou enquanto 

estagiava no Núcleo de Práticas.  

2.1 PostgreSQL 

O PostgreSQL, um poderoso sistema de gerenciamento de banco de dados, open-source 

e baseado no modelo objeto-relacional. É o SGBD escolhido para ser utlizado no 

Núcleo de Práticas, com mais de 15 anos de desenvolvimento ativo e uma arquitetura 

comprovada que ganhou uma forte reputação de confiabilidade, integridade e correção. 

Ele possui interfaces de programação nativas, incluindo interface para o Java que é uma 

das tecnologias utilizadas no NPI, o que mescla perfeitamente. 

2.2 Redmine 

Para o gerenciamento dos projetos do Núcleo de Práticas, utiliza-se o redmine adaptado 

para gerenciar os projetos da UFC campus quixadá. O Redmine é um aplicativo web de 

gerenciamento de projeto flexível. Escrito usando o framework Ruby on Rails é multi-

plataforma e multi-banco de dados. Redmine é open-source e liberado sob os termos da 

GNU General Public License v2. 

 O redmine é onde os estagiários podem ver os projetos que estão alocados e suas 

respectivas tarefas dentro daquele projeto, onde ele faz o gerenciamento de todas as suas 

atividades informando em qual estado de encontra cada uma delas. 

2.3 JavaScript e JQuery 

JavaScript ou JS, é atualmente a principal linguagem de programação do HTML e da 

Web, ou seja, do lado cliente em navegadores web. É uma linguagem leve, interpretada 

e baseada em objetos com funções de primeira classe. 

 O JQuery é uma biblioteca JavaScript rápida, sucinta e rica em recursos, fazendo 

jus ao seu lema: “Escreva menos, faça mais”. Sus sintaxe foi desenvolvida com o intuito 

de restabelecer a navegação de um documento HTML, tornando mais simples a seleção 

de documentos DOM, manipulação de eventos, realizar animações em páginas web e 

desenvolver aplicações Ajax com uma API fácil de se utilizar que funciona em 

multiplos navegadores. 



  

 O JQuery mudou a forma de que milhões de desenvolvedores escrevem 

JavaScript, tendo isso, essas duas tecnologias são utilizadas na implementação client-

side de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo NPI. 

2.4 Hibernate 

Hibernate é um framework open-source de persistência escrito na linguagem Java. Que 

executa poderosas consultas ao banco de dados utilizando: HQL (Hibernate Query 

Language) que é uma linguagem de consulta para o hibernate muito parecida com o 

SQL, mas é totalmente orientada a objetos, o SQL (Structured Query Language) que é a 

linguagem de consulta que conhecemos utilizadas nos bancos de dados relacionais, e o 

mapeamento objeto-relacional. 

 O Hibernate se caracteriza principalmente em converter as classes Java 

diretamente em tabelas no banco de dados, o que diminui bastante o trabalho do 

desenvolvedor de criar essas tabelas manualmente. 

 É um framework  utilizado em todos os projetos do NPI para poder facilitar toda 

essa parte de persistência, pois o Hibernate proporciona portabilidade de banco de dados 

com a HQL, pois caso os projetos mudarem de SGBD, o HQL automaticamente se 

adapta ao novo banco de dados e reduz a carga de trabalho manual do desenvolvedor. 

2.5 Java 

Java possui mais de 9 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, é a base para 

praticamente todos os tipos de aplicações em rede e é o padrão global para o 

desenvolvimento, essas características já seriam suficientes como parâmetros de escolha 

dessa tecnologia nos projetos do Núcleo de Práticas. Além disso, o Java já foi testado, 

refinado, estendido e comprovado por uma comunidade dedicada de desenvolvedores, 

arquitetos e entusiastas. 

 Projetado para que permita ao desenvolvedor criar aplicações portáteis de alto 

desempenho para a mais ampla variedade possível de plataformas de computação. O 

Java se tornou inestimável para os desenvolvedores em geral, dando eles a possibilidade 

que desenvolvam aplicações do servidor para fóruns on-line, armazenamentos, 

pesquisas, processamentos de forms HTML e mais.  

2.6 Spring 

O Spring Framework fornece um modelo abrangente de configuração e programação de 

aplivativos baseados em Java, uma outra tecnologia que é utilizada nos projetos do 

Núcleo de Práticas, em qualquer tipo de plataforma de implementação. Um elemento 

chave do Spring é o suporte que ele fornece a nível de aplicação. 

 O Spring se foca na “canalização” de aplicativos corporativos, para que as 

equipes de desenvolvimento possam se concentrar na lógica de negócios em nível de 

aplicação, sem laços desnecessários para ambientes de implementação específicos. 

 O fato de ser um framework baseada em Java foi um dos principais motivos da 

escolha desta tecnologia, levando em conta também a quantidade de projetos no cenário 

geral atual que são implementados utilizando o framework Spring. 



  

2.7 Git e GitHub  

Para o controle de versão dos projetos do Núcleo de Práticas, utiliza-se o Git, um 

software livre. Cada diretório do Git é um repositório, que possui um histórico completo 

e habilidade total de acompanhar as revisões de códigos e tudo pode ser feito tanto 

localmente sem necessidade de acesso a uma rede ou um servidor central, tanto como o 

oposto. 

 Com todas as operações sendo realizadas localmente, isso da uma enorme 

vantagem de velocidade sobre os sisemas centralizados que constantemente têm de se 

comunicar com um servidor em algum lugar. 

 O GitHub é um serviço de web hosting, com a maior comunidade open-source 

composta por mais de 11 milhões de pessoas, para projetos que usam o controle de 

versão Git. O GitHub fornece revisão de código tanto para projetos livres quanto para 

projetos privativos. 

 O Git e o GitHub são as duas tecnologias para controle de versão e revisão de 

código que são impregadas no NPI tanto por serem gratuítas e open-source, pois todos 

os projetos do Núcleo de Práticas são de código aberto. E também por essas duas 

tecnologias terem um grande respaldo na área da tecnologia da informação. 

3. Relato de Experiência

O autor deste trabalho, que ainda está exercendo a função de estagiário, trabalha com 

todas as tecnologias citadas na seção anterior, exercendo a função de desenvolvedor. 

 No ínicio do estágio, no semestre 2015.1, não possuia muita experiência com as 

tecnologias impregadas no Núcleo de Práticas e não havia trabalhando em nenhum 

ambiente empresarial, o conhecimento possuído era somente a nível acadêmico. 

 No decorrer do primeiro semestre do estágio, o autor foi adquirindo mais 

experiência e domînio das tecnologias utilizadas, participando ativamente do 

desenvolvimento de dois sistemas que estavam sendo desenvolvidos no NPI: o SiSAT, 

um sistema para auxílio a consultas nutricionais, e o GPA – Assuntos Estudantis, um 

sistema de apoio à seleção de beneficiários de programas institucionais. Sempre como 

desenvolvedor tanto na parte do back-end, quanto de front-end. 

 Todo esse período de estágio Núcleo de Práticas, foi um período de muito 

conhecimento que servirá para enriquecer o portfólio do autor.  

4. Conclusão

Estagiar no Núcleo de Práticas da UFC é uma experiência muito enriquecedora, pois 

essa prática valida todo o conhecimento adquirido ao longo de toda a graduação e serve 

também como um nivelador, para o aluno estagiário ter uma noção se está ou não apto 

para atuar no mercado de trabalho. 

 Além disso, o NPI tem o objetivo introduzir aos estagiários uma simulação de 

como é atuar no mercado de trabalho real, com regras, atribuições e tarefas. 

Amadurecendo para o que ele vai enfrentar ao concluir o curso. 



  

 Utilizando sempre tecnologias que são utilizadas no mercado atual para que os 

estagiários não obtém conhecimento que seja obseleto fora do ambiente de estágio e 

sempre estejam com o domínio das tecnologias mais relevantes. 

 Estagiar no NPI fornece ao aluno um portfólio de projetos que ele pode 

apresentar em qualquer entrevista de emprego e fortalecer o seu currículo, esse é um 

grande benefício pois demonstra que o até então aluno, tem uma boa experiência em 

trabalhar em projetos. Todos esses pontos fazem com que estagiar no Núcleo de Práticas 

seja bastante positivo e favorecedor a todos os alunos da universidade. 
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Abstract. The purpose of this paper is to describe the project Centrais                       
Telefônicas Totalmente IP, deployed at Universidade Federal do Ceará. The                   
project focuses on the utilization of VoIP on campus using Asterisk. The next                         
steps of the project are: deployment of billing and management through the                       
APIs provided by the community. 

Resumo. O objetivo desse artigo é descrever o projeto de Centrais Telefônicas                       
Totalmente IP, implantado na Universidade Federal do Ceará. O projeto foca                     
na utilização de VoIP no campus usando Asterisk. Os proximos passos do                       
projeto são: a implantação de tarifação e gerenciamento através das APIs                     
disponibilizadas pela comunidade. 

1. Introdução 
A telefonia sobre IP tem se consolidado através da evolução das redes, especialmente a                           
Internet. Segundo [Comer 2006], a Telefonia IP é adotada por muitas companhias                       
telefônicas. Esse aumento no uso dessa tecnologia é o resultado da necessidade de                         
redução de custos das empresas. Especialmente no Brasil, há grandes investimentos na                       
tecnologia devido ao monopólio das empresas telefônicas dados pelos altos custos de                       
serviços cobrados dos consumidores [Dumke 2007]. 

O projeto Centrais Telefonicas Totalmente IP foi implantado na Universidade                   
Federal do Ceara (UFC)  Campus Quixadá com o intuito de diminuir custos, aumentar                           
produtividade e de fornecer alternativa à rede de telefonia do campus. O serviço                         
atualmente está conectado à rede da UFC em Fortaleza, oferencendo ligações para a                         
capital a custo zero. 

A tecnologia que está por trás do sucesso de telefonia IP no campus é chamada                             
Asterisk. Asterisk é o PBX mais adotado no mundo. Um motivo pelo qual seu uso é tão                                 
amplo é que é um software opensource. 

Este trabalho apresenta o estado da arte de VoIP no campus de Quixada,                         
explicando as tecnologias usadas, e os passos do projeto que estão em andamento. Por                           
último, apresentase o que está planejado para ser desenvolvido no projeto. 

 

2. Motivação e metodologia 
A contribuição principal deste artigo é descrever o projeto centrais telefônicas                     
totalmente IP. O projeto é uma alternativa de tecnologia para o campus por ser uma                             
tecnologia popular e que agrega economia de recursos.  

 



 

 

A metodologia aplicada ao projeto foi utilizado a combinação de serviços como                       
o OpenLDAP com Asterisk, primeiro aplicado à um ambiente de testes e                       
consequentemente, colocado na fase de produção. Os seguintes passos foram                   
executados para a implementação do projeto:  

● configuração do servidor VoIP e dos clientes; 
● testes para avaliar a comunicação; 
● desenvolvimento de políticas de segurança; 
● integração com o serviço do campus (OpenLDAP) 
● testes e análise do serviço; 
● implantação do serviço. 

 

3. Estado da Arte 
O campus de Quixadá atualmente conta com uma ótima infraestrutura de rede. A                         
qualidade da rede oferece um ótimo serviço de telefonia sobre IP. Atualmente o serviço                           
conta com dois servidores, um para testes e outro para produção. O serviço está                           
conectado ao serviço de diretório do campus. Assim sendo, os usuários se cadastram                         
através de uma aplicação desenvolvida pelo gerente de TI do campus. Os usuários que                           
estão cadastrados no banco de dados do serviço de diretórios podem usar o VoIP de                             
acordo com as políticas estabelecidas. Por exemplo, um aluno do projeto pode utilizar o                           
serviço para ligar para algum departamento da universidade em Fortaleza. Porém o                       
mesmo não pode ligar para nenhum número residencial, o que é permitido para outros                           
usuários (servidores do campus). 

O serviço de telefonia do campus conta com algumas linhas de operadora. Tais                         
linhas oferecem conexão com a rede pública de telefonia. Uma desses linhas foi                         
adicionada ao projeto. Após testes usando essa linha, o serviço está pronto pra ser                           
disponibilizado para os usuários, necessitando apenas de dois serviços extras (tarifação                     
e monitoramento) para entrar em produção. Esses serviços são necessários porque os                       
recursos são públicos, e para não haver uso indevido de recursos públicos, eles                         
(serviços) são essenciais. 

O serviço VoIP do campus está conectado ao serviço de VoIP de Fortaleza.                         
Qualquer necessidade de comunicação do campus com algum departamento da UFC em                       
Fortaleza é resolvido através do serviço de VoIP, salvo algumas exeções em que o                           
serviço não está disponível, o que acontece raramente. A rede VoIP possui outra                         
funcionalidade: os usuários podem efetuar ligações para a rede pública de Fortaleza,                       
uma vez que o serviço VoIP da UFC Fortaleza oferece esse serviço e o serviço de                               
Quixadá está conectado a rede de Fortaleza. 

O projeto Centrais Telefonicas Totalmente IP implantou esse serviço no campus                     
de Quixadá há não muito tempo. Por isso fazse necessária a continuidade do projeto,                           
para que o serviço continue evoluindo e melhorando. No período atual do projeto, ouve                           
um upgrade dos softwares utilizados. O sistema operacional foi atualizado, pois o                       
mesmo estava em uma versão antiga, o que deixaria de ser oferecido suporte em pouco                             
tempo, levando á falta de atualização de seus pacotes, deixando a segurança a desejar.                           
Com a versão mais nova do sistema operacional, foi necessária a atualização do PBX.                           

 



 

 

Com a atualização do software PBX, algumas configurações precisaram ser revistas,                     
pois a sintaxe mudou um pouco, o que impediu que o serviço funcionasse corretamente                           
e de forma segura. 

Atualmente, o serviço está em expansão. Com a aquisição de linhas telefônicas,                       
o campus pretende usálas para garantir um alcance maior. Atualmente, a integração das                         
linhas com o serviço VoIP está pronta. Porém o serviço ainda não foi disponibilizado                           
devido a falta de dois serviços complementares: tarifação e gerenciamento. A tarifação é                         
necessária porque o serviço utiliza recursos públicos. Para inibir qualquer mau uso dos                         
recursos publicos, é necessário o uso de tarifação para cobrar de quem o faz. O                             
gerenciamento também é importante, pois é necessário acompanhar o uso dos recursos                       
providos com dinheiro público. O uso desenfreado de ligações externas pode causar                       
prejuízos econômicos para a universidade. 

 

4. Pesquisa 
O foco do projeto nesse momento, como já mencionado, são a tarifação e                         
gerenciamento do serviço VoIP. O levantamento bibliográfico continuado está focando                   
nas APIs de gereciamento do Asterisk.  

Dois pontos são levados em consideração: a continuidade do projeto e o “poder”                         
da API. O projeto da API só é viavel para as pretensões deste projeto se ouver uma certa                                   
garantia de suporte, pois não é viavél usar uma determinada tecnologia se ela vai ser                             
discontinuada. Em relação ao “poder” da API, ele deve oferecer grande parte das                         
operações disponíveis no Command Line Interface (CLI)  do Asterisk. 

As APIs estudadas até o momento são: a Asterisk Manager Interface (AMI)                       
[VoIPinfo.org 2015][Newton 2014], Asterisk Gateway Interface (AGI) [VoIPinfo.org               
2015] e a Asterisk Rest Interface (ARI) [VoIPinfo.org 2015][Lee 2013]. Elas se                       
encaixam nos requisitos do projeto. Uma observação importante é que, atualmente não                       
há uma API que possa fazer exatamente tudo que a CLI do Asterisk. 

A AMI oferece grande parte dos comandos do Asterisk via requisições HTTP.                       
Como resultado, é possível fazer o gerenciamento do serviço, aplicar regras e                       
acompanhar o que está acontecendo no servidor utilizando uma interface agradável e                       
facilitada. 

A AGI permite ao usuário, adicionar funcionalidades ao Asterisk através de                     
aplicações desenvolvidas com as principais linguagens de programação, como C, PHP,                     
Perl e Bourne Shell. 

A ARI é um conjunto de APIs voltadas para o desenvolvimento de aplicações                         
baseadas no Asterisk.  

A tarifação também está sendo estudada. Não apenas na questão de                     
implementação, pois o Asterisk oferece essa opção. A questão da logística é o principal.                           
O serviço deve ser gratuito para os usuários. Porém, o mesmo deve ser controlado, pelas                             
razões mencionadas anteriormente. Outro fato importante é o monitoramento, que será                     
facilitado pela interface que o projeto pretende implantar. 

 



 

 

Para implantar essa interface gerenciamento, é necessário contruir uma                 
aplicação para isso. Essa implementação é um trabalho futuro, pois no momento ainda                         
estão sendo estudadas as APIs necessárias para implantar tais funcionalidades.  

5. Trabalhos Futuros 
O projeto segue evoluindo para oferecer qualidade. Com a necessidade de implantar                       
gereciamento e tarifação, as necessidades futuras são reais. Uma necessidade já                     
identificada é o desenvolvimento de um sistema web para o gerenciamento, uma vez                         
que a AMI oferece gerenciamento através do HTTP. Com isso, é conveniente encontrar                         
a melhor linguagem para desenvolvêla. A logística de tarifação também é requerida.                       
Porém essa questão não está restrita apenas ao departamento de TI porque envolve toda                           
a estrutura da universidade.  

Outro ponto necessário é a integração com um servidor web robusto. Utilizar o                         
servidor web disponível pelo Asterisk em um ambiente de produção não é                       
recomendado. Para a utilização do Asterisk com um servidor mais robusto, por exemplo                         
o servidor web apache, é necessário pesquisa. A literatura disponível sobre esse assunto                         
é escassa.  

Um outro trabalho futuro é a documentação do serviço. Tudo que for                       
desenvolvido e implantado deve ser documentado, pois essa tarefa ajuda a economizar                       
tempo de várias formas como manutenção e restauração de serviços.  

 
6. Conclusões 
Em virtude do que foi mencionado, entendese que o projeto é muito importante para o                             
campus, pois suas contribuições na redução de custos e disponibilidade viabilizamno. É                       
necessário implantar todos os requisitos pendentes para que o serviço seja declaro                       
totalmente funcional.  Após a conclusão do projeto, os usuários terão um serviço                   
seguro, que os atenda de forma eficiente e com qualidade. 
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Abstract. This article provides a brief description of the concept of ubiquitous
computing and its operation, the technology that should be applied in its im-
plementation, based on embedded systems, an easily applicable example to the
academia. Thereby demonstrating the dependence on embedded systems for
upward pervasive computing, which promises to be the next big era of com-
puting. Besides that, this work presents what we can expect in the short and
medium term on this technology.

Resumo. Este artigo traz uma breve descrição do conceito de computação
ubı́qua e de seu funcionamento, da tecnologia que deverá ser aplicada na
implementação da mesma, baseada em sistemas embarcados, um exemplo fa-
cilmente aplicável ao meio acadêmico, demonstrando assim a dependência de
sistemas embarcados para a ascendente computação pervasiva, que promete
ser a próxima grande era da informática, além do que podemos ainda esperar
a curto e médio prazo sobre esta tecnologia.

1. A Computação Ubı́qua
A Computação Ubı́qua, também chamada de Computação Pervasiva, é a computação
aplicada de modo onipresente no ambiente, a qual a interação com a mesma é feita sem
ao menos percebermos sua presença. Atualmente estamos habituados com a computação
que exige comandos diretos dos usuários, como através de teclado e mouse, em que na
maioria das vezes aqueles aguardam explicitamente por respostas às suas entradas. Porém
o conceito de computação ubı́qua, mais amplamente estudado na última década, surgiu
para incentivar o que pode vir a ser a próxima era da informática, em que as interações
entre humano e máquina deverão acontecer de modo natural, como entre humanos, po-
dendo ser de modo direto, através da fala ou gestos, ou de modo indireto, em que diversos
tipos de sensores trabalharão em prol de identificarem necessidades dos usuários e assim
antecipar ações, evitando que se faça necessário comandos explı́citos para a realização de
tarefas e consequentemente que os usuários tenham que aguardar por retornos do sistema.

Mark Weiser, quem primeiro definiu o termo em 1988, previu em 1991, em seu
artigo ”The Computer for the 21st Century”(O Computador do Século 21), um futuro
aumento das funcionalidades da computação para os usuários, destacando que a nossa
percepção desses serviços seria a menor possı́vel. Weiser também frisou o que seria, até
então, as três grandes eras da computação: a primeira grande era, a era mainframe, em que
os computadores eram voltados a multiusuários; a segunda e atual, a era dos computadores



pessoais, onde cada usuário possui o seu próprio computador; e a que deve vir a ser a
próxima era, do século 21, a era da computação ubı́qua, onde multiusuários terão acesso
a diversos computadores que farão parte de uma rede voltada a atender diferentes tarefas.

Figura 1. Exemplos de aplicações da computação ubı́qua

2. Os Sistemas Embarcados
Sistemas Embarcados, também conhecidos como sistemas embutidos, são sistemas mi-
croprocessados que utilizam de software e de hardware encapsulados e dedicados exclu-
sivamente a tarefas especı́ficas. Diferem dos computadores de propósito geral pelo fato
de serem desenvolvidos sob requisitos especı́ficos, para a realização de tarefas únicas,
imutáveis e de baixo poder de processamento, ao contrário dos computadores pessoais,
que são desenvolvidos para serem multitarefas, programáveis e de alto desempenho. Di-
ante da relativa baixa atividade exigida e do baixo poder de hardware requerido o seu
custo de projeto é reduzido e por isso de melhor custo-benefı́cio para pequenas tarefas.
Aparelhos como PDAs (do inglês, assistente digital pessoal), painéis digitais de aparelhos
domésticos e até semáforos utilizam dessa arquitetura.

O primeiro sistema embarcado que se tem notı́cia foi desenvolvido por Charles
Stark, no MIT, para o projeto Apollo, que visava a ida do homem a lua, no inı́cio da
década de 1960. Era um computador que provia o controle, orientação e navegação do
Módulo de Comando e do Módulo Lunar. O primeiro sistema embarcado produzido em
larga escala foi o de controle do mı́ssel balı́stico intercontinental LGM-30 Minuteman,
também criado na década de 60 e utilizado até hoje.

3. Os Sistemas Embarcados na Computação Ubı́qua
A computação ubı́qua aplicada em momentos do dia a dia, na atualidade, tem como limite
a nossa imaginação, mas sua dependência de sistemas embarcados é de longe evidente.

Como exemplo abrangente, podemos descrever a seguinte situação: um aluno
chega à sala de aula, antes do inı́cio das atividades, ao abrir a porta o ar-condicionado é
ativado na temperatura ideal para o clima no momento, as luzes são acesas e o seu próprio
celular é posto no modo silencioso para não correr o risco de incomodar o ambiente, o
aluno não deu em momento algum um comando explı́cito através de um computador qual-
quer ou da fala ou gesto, para que algum sistema computacional exposto na sala identifi-
casse e realizasse todas essas atividades de acordo com o que o meio exigia, simplesmente



entrou e sentou em sua carteira. Porém um conjunto de sistemas embarcados discretos
ligados através de uma rede identificou tudo o que se fazia necessário ao meio naquele
momento, após verificado a necessidade, graças a chegada do primeiro aluno à sala, e
adequou o ambiente à melhor maneira, através, por exemplo, de um sensor de presença
presente na porta, que identificou a entrada do estudante e iniciou o restante do sistema;
de sensores de temperatura espalhados na sala, que identificaram a temperatura média do
ambiente e através de relés acenderam as luzes e acionaram o ar-condicionado na tem-
peratura ideal; tudo isso enquanto um módulo de comunicação sem fio bluetooth enviava
uma instrução ao aparelho celular do estudante para que o mesmo entrasse em modo si-
lencioso; ao mesmo tempo que outro módulo do sistema, através da rede, da internet ou
telefonia móvel, enviava uma mensagem ao aparelho celular do professor informando que
um aluno já o aguardava em sala de aula para o inı́cio dos trabalhos.

Nota-se, no exemplo citado, que o conceito de computação ubı́qua aplicado em
sala de aula não seria possı́vel, sob a tecnologia que temos disponı́vel hoje, sem a
utilização de sistemas embarcados em rede, desenvolvidos para desempenhar tarefas es-
pecı́ficas, como identificar uma presença ou acender as lâmpadas, para a composição de
um único sistema eficaz e que atendesse a todas as necessidades locais sem a intervenção
direta do usuário.

4. O Futuro do Paradigma

Muitos desafios ainda devem ser superados por esse paradigma, não só no contexto tec-
nológico, que ainda resta avançar muito, mas também social, uma vez que a excessiva
coleta de informações possı́veis com a tecnologia invisı́vel pode levar a um fácil discerni-
mento sobre o comportamento dos usuários que deve implicar na quebra de privacidade
dos mesmos e causar desconforto e perda de confiança na tecnologia. Além do que resta
avançar na implementação de redes de comunicação aplicáveis ao conceito a fim de in-
tegrar o máximo possı́vel de tecnologias sem que haja falhas que possam comprometer a
qualidade dos produtos e consequentemente a segurança destes.

Ademais, vale incentivar profissionais e estudantes da tecnologia da informação,
engenheiros eletricistas, mecatrônicos e de outras áreas afins, a contribuirem com a
ascenção do paradigma, uma vez que o mesmo promete, como antes citado, ser a nova
era da tecnologia, e por já estar sendo aos poucos implantado em projetos por grandes
empresas.

5. Conclusão

Diante do extenso catálogo de sensores e módulos disponı́veis para sistemas embarcados e
da não existência de uma outra forma de tecnologia eficaz aplicável a computação ubı́qua
até o presente momento, fica evidente que esse conceito é totalmente dependente da tec-
nologia embarcada, uma vez que a mesma oferece a solução para a maioria dos requisitos
necessários para a ascenção do paradigma e caminhos para a criação e/ou inspiração, no
futuro, do que ainda se fará necessário para o conceito. Além que, faz-se necessário uma
maior participação de profissionais e acadêmicos das múltiplas áreas que compõe o con-
ceito para uma maior contribuição no crescimento do paradigma e assim adiantarmos a
implantação da futura era.
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Abstract 
Aiming to improve the teaching methodology in the area of Science and encourage                         

students to acquire basic knowledge in programming skills, the project in question aims to                           
encourage the study of computing in the first few levels of education, improving the way that                               
the science content taught by teachers are absorbed and adding values to these contents through                             
the creation of games, animations and stories using the Scratch programming language. 

 
Resumo 

Visando melhorar a metodologia de ensino da matéria de ciências e incentivar os alunos                           
a adquirir conhecimentos básicos em lógica de programação, o projeto em questão visa                         
impulsionar o estudo da computação logo nos primeiros níveis da educação, melhorando a                         
forma como são absorvidos os conteúdos de ciências ministrados pelos professores e agregando                         
valores a esses conteúdos com a criação de jogos, animações e histórias feitas utilizando a                             
linguagem de programação Scratch. 
 
1.Introdução 

A realização deste projeto precisou, além do conhecimento em conceitos de                     
programação, da utilização da ferramenta Scratch que é projeto do grupo Lifelong Kindergarter                         
no Media Lab do MIT e é fornecido gratuitamente. O Scratch é uma linguagem de programação                               
que permite criar jogos, histórias e animações. Um dos principais objetivos do Scratch é ajudar                             
pessoas de todas as idades a pensar de maneira criativa utilizando a programação. Essa                           
programação é feita através de sequências lógicas de comandos que podem ser de várias                           
categorias que são encaixados para realizar diversas ações, como mudanças de cenário,                       
movimentação de objetos(sprites), adicionar efeitos cenários, etc. Além de poder usar comandos                       
lógicos como laços finitos e infinitos, criação de variáveis, listas e blocos que funcionam como                             
funções.  

Um dos desafios para os professores da área de ciências é encontrar maneiras de                           
apresentar e fixar os conteúdos de caráter abstratos aos alunos. Tendo isso como pressuposto,                           
nosso objetivo é encontrar uma maneira de ajudar esses professores utilizando a tecnologia e                           
mais especificamente a programação, a transformar conteúdos antes de difícil compreensão em                       
uma informações palpáveis. 
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2. Ferramenta Scracth

Figura 1  
O Scratch é uma ferramenta que auxilia na aprendizagem de lógica de programação e                           

instiga o conhecimento sobre computação por meio da criação de animações e jogos. Essas                           
animações e jogos podem ser de vários tipos, desde animações mais simples como uma                           
conversa entre personagens até a criação de jogos complexos como o “flappy bird” que tem                             
mudanças de cenários, objetos em movimentos com aparição em lugares aleatório.imentos                     
(sprite) e aparição de objetos em lugares aleatórios. 

Na figura 1, é apresentada a interface principal da ferramenta nela é possível observar os                             
elementos que a compõem a ferramenta, que são: 

Palco: No palco é colocado os objetos(sprite), e nele é possível ver o resultado do seu                               
código 

Comandos: Os comandos são divididos em categorias, essas categorias são: movimento,                     
aparência, som, caneta, variáveis, eventos, controle, sensores, operadores e mais blocos. Cada                       
categoria tem seus comandos específicos. 

Área de edição e execução de comandos: Nessa área os comandos são arrastados para                           
elas e lá são executados. Nessa área também é possível fazer a edição(troca ou exclusão) de                               
comandos. 

Inicia e Encerra: Quando o botão iniciar é “clicado” o código da Área de edição e                               
execução de comandos é executado e o resultado é mostrado noPalco. Quando o botão Encerra                               
é “clicado” a execução do código é parada e no Palco também é 

Maximizar/Minimizar palco: O palco é ampliado para que seja possível vêlo em tela                         
cheia ou diminuir caso já esteja em tela cheia. 

Área de seleção e inclusão de sprite: Nessa área possível selecionar o spriteque você                             
deseja para adicionar um código a ele ou incluir novos sprites ou planos de fundo. 



Editor de plano de fundo: No editor de plano de fundo é possível importa um novo                               
plano de fundo e editar o plano de fundo. 

Editor de sprite:No editor de sprite é possível adicionar um objeto(sprite) novo e editar                             
os mesmos. 

Duplicar/Apagar/Aumenta/Reduzir/Ajuda: duplicar permite a duplicação de qualquer             
coisa. Apagar é usado para na parte de edição de sprite e plano de fundo para apagar coisas                                   
indesejadas nos sprites ou plano de fundo. Aumentar aumenta a resolução de algum sprite.                           
Reduzir diminui o tamanho de algum sprite. Ajuda serve para tirar duvidas sobre algum                           
comando ou função do ambiente scratch. 

 
3. Apresentando a Ideia aos Professores  

Inicialmente, para que fosse possível o andamento do projeto, foi proposta a ideia aos                           
professores do LEI (Laboratório Escolar de Informática) juntamente com os professores da área                         
de ciências para saber detalhes da infraestrutura do laboratório como também da metodologia                         
para ser empregada na matéria de ciências. Após o termino desta etapa, foi constatado que o                               
projeto não seria viável realizar o projeto no espaço dos LEIs da instituição escolar. Então a                               
solução encontrada foi buscar lugares com as características que precisávamos para a realização                         
do projeto. Através da parceria da Secretaria Municipal de Educação(SME) e a Universidade                         
Federal do Ceará(UFC) campus Quixadá foi possível que as aulas do projetos fossem realizadas                           
no ambiente da universidade possibilitando que eles tivessem acesso a uma melhor                       
infraestrutura tecnológica. 
 
4. Execução do Projeto 

Após termos solucionado o problema do local, partimos para a próxima etapa com a                           
criação de exemplos de jogos e animações para evidenciar aquilo que queríamos realizar                         
juntamente com os alunos. Com a criação desses exemplos, chegamos a conclusão de que a era                               
necessária a criação de tutoriais para ajudar os alunos a entender melhor a ferramenta, pois os                               
materiais que existiam não estavam em uma linguagem acessível.  

Depois da distribuição do material, algumas aulas foram ministradas para ensinar a                       
utilizar a ferramenta e esclarecer conceitos de linguagem de programação para que assim fosse                           
possível a criação das animações e jogos. Ao decorrer destas formações, foram desenvolvidos                         
vários projetos na ferramenta com auxílio dos bolsistas que trabalham na Secretaria Municipal                         
da Educação.  
5.Vídeo aula  

Apoś a ministração da formação com os alunos e professores sobre o Scratch,                         
disponibilizamos conteúdos digitais no canal do Youtube criado pela Secretaria Municipal de                       
Educação, para tirar as dúvidas que persistiam mesmo depois da formação, esses conteúdos                         
foram divididos em dois(2) vídeos criados no próprio espaço da Secretaria Municipal de                         
Educação onde o primeiro vídeo fala sobre como utilizar o ambiente de programação Scratch,                           
tirando dúvidas sobre quais são os comandos e como estão organizados os elementos, O                           
segundo vídeo foi criado uma animação, mostrando como desenhar os Sprites e Cenários,                         
utilizar os comandos de maneira correta, como dispor os elementos no tempo correto e de forma                               



coordenada abrindo os alunos a aprendizagem da lógica de programação, além de mostrar o                           
nível de dificuldade que se tem para criar uma animação na ferramenta.  
 
6.Resultado e Conclusão 

Ao final da etapa de execução foram criados vários exemplos de animações e jogos 
envolvendo os conteúdos de ciência voltados ao nível fundamental II, estas animações ajudarão 
não só os alunos envolvidos no projeto, mas também, outras turmas que por ventura estudarão o 
mesmo conceito. Um exemplo dessas animações está na figura abaixo: 
 

 
Figura 2 

 

Na imagem acima (figura 2) é uma animação criada por alunos da Regional Educacional                           
Juá, em QuixadáCE, explica um pouco sobre o funcionamento do coração humano de uma                           
forma bastante ilustrativa mostrando uma visão detalhada do conteúdo.  

Em trabalhos futuros, é possível identificar a partir das notas de uma turma, o quanto o                               
projeto ajudou para quantificar este trabalho e dar continuidade. Salientamos que tanto alunos                         
como professores evidenciaram em discursos que Computador como suporte para o                     
aprendizado de ciências foi bastante proveitoso para a melhoria na metodologia em uma gama                           
de conceitos de ciências que antes não eram tão bem repassados e tão pouco abordados com                               
tanta profundidade e detalhamento na sala de aula. 
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yago.alves105@gmail.com, alyssonasn02@gmail.com, wgalam@gmail.com

Abstract. This work aims to implement a Web environment for HPC-Shelf cloud
platform, which provides high-performance computing experts ways to create
such power applications. The same consists of a Front End, where different user
interfaces are under development, in order to assist the actors to fulfill their
roles, giving the details and the necessary tools.

Resumo. Esse trabalho tem como objetivo a implementação de um ambiente
Web para a plataforma em nuvem HPC-Shelf, que provê a especialistas de
computação de alto desempenho formas de criar aplicações de tal poder. O
mesmo consiste em um Front-End, onde diferentes interfaces de usuários estão
em fase de desenvolvimento, com o intuito de auxiliar os atores a cumprir seus
papeis, dando os detalhes e as ferramentas necessárias.

1. Introdução
Atualmente, pode-se observar um grande número de aplicações que exigem cada vez mais
processamento de dados, aplicações de mapeamento genético, computação gráfica, pre-
visões meteorológicas e até mesmo programas que exigem um grande número de variáveis
de entrada, são exemplos. Consequentemente, vemos o crescimento de técnicas, que bus-
cam atender os requisitos impostos pelas mesmas e solucionar esses problemas em um
curto perı́odo de tempo. Aplicações de Alto Desempenho (CAD) usam algoritmos com
técnicas de paralelismo adequadas a plataformas como Clusters e nuvens computacionais.
Na maioria das vezes, essas técnicas são desconhecidas pelos profissionais que possuem
esses problemas, e com o intuito de fornecer aplicações CAD como serviço, foi proposto
nas teses de três doutorandos a criação de um ambiente em nuvem. A HPC-Shelf (High
Performance Computing) , é uma plataforma de computação de alto desempenho baseada
em componentes através de contratos contextuais.

Esse artigo, descreve uma pesquisa em cima desse projeto, que tem como objetivo
a criação de um ambiente de Front-End para a manipulação, manutenção e criação dos
recursos existentes na nuvem.

2. A HPC-Shelf
A HPC-Shelf é uma plataforma de computação de alto desempenho baseada em com-
ponentes através de contratos contextuais, onde usuários especialistas podem obter
aplicações através das quais possam descrever problemas de seus interesses, e cuja
solução computacional pode ser obtida pela orquestração de um conjunto de compo-
nentes. A arquitetura dessa plataforma é composta pelos seguintes elementos distintos:
Front-end, Core e Back-end.



O Front-End, responsável pela interface dos atores com a nuvem e entre si. É
aqui, que os diferentes tipos de usuários iram desempenhar seus papeis. Quatro são os
Front-ends existentes : Os de aplicações, que representam os recursos da nuvem em for-
mato de componentes, de maneira a permitir que o usuário escolha qual delas usar, de
acordo com o problema a ser resolvido; O ambiente de montagem das aplicações, onde os
montadores utilizam os componentes catalogados na nuvem para propor soluções com-
putacionais; O ambiente de desenvolvimento de componentes, que pode ser comparado
com uma IDE (Integrated Developed Environment), para programação de componentes
e especificação de uso; O ambiente de configuração de plataformas virtuais é a interface
do mantenedor com a nuvem, o seu papel é tratar as especificidades de componentes da
espécie plataforma. Em especial, o ambiente de montagem de aplicações é onde o tra-
balho está focado, por ser a parte que estará em contante contato com o Core . Porém,
para que haja a execução da aplicação paralela, na maioria das vezes o usuário terá que
que configurar o ambiente, instalar bibliotecas e monitorar o andamento da execução. Na
HPC-Shelf, esse processo é facilitado através de um Workflow.

Em termos de comerciais, um Workflow define a sequencia de passos necessários
para gerenciar um negócio. Geralmente essa sequencia é programa em um template e
instanciada para problemas especı́ficos.

Essa tecnologia se torna importante para a execução da aplicação por que possibi-
lita a montagem de diversas tarefas de forma transparente, dando ênfase apenas nas suas
funcionalidades e interconexões, e não na forma como é implementada.

O Core, responsável pela manutenção do catálogo de componentes, pela
implementação da estratégia de resolução contratos textuais e instanciação de compo-
nentes das diferentes espécies suportadas pela nuvem. O Back-End, responsável pela
interface do Core com um parque computacional de um mantenedor, permitindo o geren-
ciamento do uso dos recursos fı́sicos e sua monitoração. O Front-end deve se comunicar
com o Core, e dar uma abstração em forma de interfaces para os usuários.

3. Problematização
A base para o desenvolvimento desse projeto, foi o HPE (Hash Programming Environ-
ment), que funciona como um Cluster. Nela, toda a manipulação dos recursos é feita
a partir de um Plug-in da ferramenta Eclipse. Porém, apenas um Plug-in não é o ideal
para a HPC-Shelf, pois como o seu objetivo principal é a disponibilização de serviços de
CAD para usuários finais, obrigar os mesmos a terem conhecimentos dessas ferramentas
pode diminuir o número de usuários, considerando que a maioria deles podem ser ca-
racterizados como especialistas em um certo domı́nio especı́fico das ciências , não sendo
obrigatoriamente sobre a Computação, mas sim da quı́mica, fı́sica, biologia, geologia ou
engenharias, de onde surgem a maioria das aplicações com requisitos de CAD.

Por isso, nesse trabalho proponho a criação de uma aplicação WEB que resolve
os dois problemas citados, separando os usuários por interfaces gráficas, com permissões
diferentes e que abstrairão os detalhes especı́ficos sobre o funcionamento da estrutura,
para não exigir conhecimentos além dos que se referem ao problema a ser resolvido por
meio de CAD, auxiliando-os na criação, desenvolvimento e manutenção dos componentes
que fazem parte da nuvem, dando os detalhes e as ferramentas disponı́veis que os mesmo
precisam para exercer seus papeis diante da HPC-Shelf.



4. Front-end e seus usuários
O Front-End tem como objetivo principal auxiliar os usuários a cumprir os papeis refe-
rentes a cada um deles, e apesar de todos os usuários terem interesses parecidos quando
se trata do ambiente da HPC-Shelf, ambos têm diferentes visões dos serviços.

O Especialista muitas vezes pode não ser da computação, mas de outras áreas que
tenham os requisitos e necessitam de aplicações de CAD. Por esse motivo, as aplicações
serão mostradas graficamente em interfaces, onde a mesma será vista como uma lingua-
gem de domı́nio especı́fico, no qual os programas construı́dos por meio dessa linguagem
representam problemas de interesse do especialista.

O montador de aplicações é um especialista em métodos computacionais para
resolver problemas em um determinado domı́nio. Ele é capaz de construir uma interface
gráfica de usuário (aplicação), através da qual usuários especialistas podem descrever
problemas de seu interesse, pois conhecem as abstrações do domı́nio para composição
de descrições de problemas. Pesquisando os componentes do catálogo de componentes
da nuvem, usando os componentes pré-existentes, e também desenvolvendo-os quando
necessário, atuando como desenvolvedores. Para cada nova aplicação criada e submetida,
o ambiente irá criar um arquivo XML que a represente, e terá um feedback, informando
se ela será válida.

O Desenvolvedor de componentes é um especialista em computação paralela, que
vai implementar os algoritmos para problemas de interesse cientı́fico e de engenharia
sobre arquiteturas diferentes de plataformas de computação paralela. Sua função é escre-
ver implementações de componentes paralelos que atendam aos requisitos de contratos.
No momento do registro de um novo componente, o desenvolvedor é responsável pela
definição do modelo de desempenho do mesmo, que especifica o comportamento do com-
ponente em função do tempo e espaço de memória na execução. Além disso é necessária a
definição de parâmetros dos requisitos não-funcionais dos componentes, como, por exem-
plo, quando precisam de plataformas que contenham aceleradores computacionais, e por
último também devem ser especificados no contrato contextual as dependências de bibli-
otecas, compiladores e demais softwares necessários para a execução do componente.

Por fim, o mantenedor de plataforma é responsável por criar e gerenciar com-
ponentes, além da definição de restrições do mapeamento de plataformas virtuais de
computação paralela. Contratos contextuais de componentes da espécie plataforma são
chamados de perfis de plataformas virtuais. Cada plataforma virtual é associada a um
mantenedor especı́fico, representando um procedimento de instanciação de uma plata-
forma virtual que atende ao perfil que implementa sobre a infraestrutura do mantenedor.

5. Objetivos
O objetivo da pesquisa é criar um ambiente WEB que se comunique com o Core , sendo
ao mesmo tempo de fácil entendimento, abstraindo os detalhes e não fazendo com que se
exija um conhecimento prévio sobre arquiteturas de plataformas de computação paralela
ou da IDE Eclipse para os usuários.

5.1. Objetivos Especı́ficos

• Estudar o ambiente computacional HPC-Shelf;



• Pesquisar ferramentas que atendam aos requisitos da HPC-Shelf;
• Estudar as ferramentas pesquisadas;
• Modelar e desenvolver protótipos;
• Testar e validar os protótipos;
• Promover a integração com o HPC-Shelf;

6. Estado Atual do Trabalho
Atualmente, a HPC-Shelf está em fase de desenvolvimento. Consequentemente o am-
biente Web também está em fase inicial. Antes disso, um estudo foi feito em cima da
plataforma, com o intuito de perceber quais eram suas necessidades e buscar possı́veis
ferramentas que resolvessem esses problemas. Foram cogitadas PHP, Phython e JavaS-
cript. Depois de uma análise, a escolhida para a parte gráfica foi JavaScript, pois por meio
do Jquery e JsPlumb, duas ferramentas existentes nessa linguagem, a representação dos
componentes e a ligação entre eles pode ser representada de forma intuitiva.

Após isso, a modelagem do primeiro protótipo foi feita. Apesar de ser a primeira
versão e ainda está em desenvolvimento, ela consegue simular bem o que vai ser o Am-
biente de montagem e cadastro de novos componentes e aplicações, representando os
componentes e as informações dos mesmos.
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Abstract.  Nowadays, with the high degree of computerization of companies,
the computer has become a key item both in professional life when the staff of
the individual life. Because of this, the quality of human-computer interaction
is a key item in the development of interactive systems . In this context, we
present the process created for the development of interaction design of an
interactive system, detail their tasks and activities, and how they were applied
in the system.

Resumo. Atualmente, com o alto grau de informatização das sociedades, o
computador  passou a  ser  um item fundamental  tanto  na  vida  profissional
quando na vida pessoal do individuo. Devido a isso, a qualidade da interação
homem-computador é um item fundamental no desenvolvimento de sistemas
interativos.  Neste  contexto,  apresentaremos  o  processo  criado  para  o
desenvolvimento  do  design  de  interação  de  um  sistema  interativo,
detalharemos suas tarefas e atividades, além da forma com que as mesmas
foram aplicadas no sistema.

1. Introdução

A  interface  de  usuário  é  um  fator  preponderante  para  o  sucesso  de  um  sistema
computacional interativo. Isto porque os usuários preferem um sistema que seja fácil de
usar, confortável e agradável. Entretanto, o que acontece geralmente são sistemas com
muitas  funcionalidades,  porém de uso complexo [Preece,  2005].  Com base nisso,  o
objetivo desse artigo é apresentar o modelo de design de interação que foi utilizado para
desenvolver o sistema AskMath. Nessa abordagem, não iremos apresentar os artefatos
gerados por cada etapa do desenvolvimento, mas como dividimos e organizamos essas
etapas nas tarefas e tarefas utilizadas para gerar o produto final.

2. Sobre o Sistema

O sistema AskMath foi uma iniciativa do grupo PET–Tecnologia da Informação (PET-
TI) e tem por objetivo prover um ambiente onde estudantes de nível médio possam
utilizá-lo para ampliar suas habilidades nos diversos ramos da Matemática, assim como
ocorre nos sistemas Khan Academy (www  .  khanacademy  .  org) e similares.

Durante  a  criação  do  sistema,  utilizamos  várias  técnicas  tanto  da  área  de
Engenharia  de  Software  quanto  da  área  de  IHC.  Buscaremos  expor  aqui  apenas  as
técnicas referentes a IHC.

3. Ciclo de Vida

Para o desenvolvimento  do sistema,  definimos seis  tarefas  juntamente  com a forma
como ocorre as interações entre elas, esse modelo de processo foi baseado no modelo de
processo interativo da Engenharia de Software. Nas seções a  seguir, detalharemos essas
tarefas. As mesmas encontram-se representadas na Figura 1.
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Figura 1. Ciclo de Vida do Design de Interação do Sistema AskMath.  

Disponível em: < http  ://  i  .  imgur  .  com  /  QkahIXD  .  png  >  acesso em nov. 2015.

3.1 Perfil do Usuário

Quando planejado a interface do sistema o foco deverá ser sempre o usuário, já que é
para ele que o sistema será desenvolvido. Nessa tarefa, identificamos os usuários e suas
características,  as  funções  que  os  mesmos  exercem,  seu  nível  de  escolaridade,
informações demográficas e  demais fatores que poderiam influenciar na utilização do
sistema. Essa  tarefa é composta por duas atividades principais: definição do público-
alvo e a criação de personas.

3.1.1 Definição do Público-alvo

Definir o público-alvo é importante para saber qual o perfil do indivíduo que utilizará o
sistema. Para isso, levamos em consideração alguns fatores como: papel do usuário,
familiaridade com computadores, e conhecimento sobre o domínio da aplicação.

3.1.2 Criação de Personas

Para criar uma especificação mais detalhada do usuário, criamos personas: personagens
fictícios usados para caracterizar os papéis dos diferentes usuários de um produto. Cada
persona criada possuiu um nome, hábitos, histórias pessoais, motivações, objetivos, etc.
Criar uma persona de um produto que ainda não existe não é algo fácil. Realizamos
entrevistas com pessoas que utilizavam produtos similares ao que seria desenvolvido
para,  assim,  mapearmos  as  características  e  personalidade  do usuário  e  criarmos  as
personas necessárias.

3.2. Análise de Tarefas

O objetivo  dessa etapa é caracterizar  as tarefas  que o usuário realizará para,  assim,
propiciar uma melhor visão do uso do sistema pelo mesmo. Levantamos também os
requisitos  do  sistema,  para  isso,  utilizamos  duas  técnicas:  entrevistas e  um
brainstorming. Em seguida, definimos as tarefas que o usuário poderia realizar.

3.2.1 Entrevistas

Entrevistas podem ser pensadas como uma “conversação com um proposito” [Kahn e
Cannell,  1957].  Nessa  fase,  realizamos  entrevistas  com  os  usuário  para  levantar
requisitos para o sistema.
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3.2.2 Brainstorming

Essa técnica tem por objetivo gerar ideias. Nela, um grupo de pessoas se reúnem para
levantar ideias e criticas sobre um determinado assunto. Como o sistema em questão já
possuía similares  no mercado,  a  técnica  foi  utilizada  para tentar  buscar  melhorias  e
inovações em relação aos produtos similares existentes.

3.2.3 Definição das Tarefas

Após a execução das técnicas descritas nos tópicos anteriores, foi possível criar uma
aparência inicial para o sistema e com ela um conjunto de tarefas que o usuário poderá
executar para que ele atinja suas necessidades com eficiência e satisfação.

3.3. Planejamento do Sistema

Nessa fase, a partir das tarefas definidas no passo anterior, realizamos um planejamento
de como o sistema seria estruturado para permitir que os usuários pudessem realizar
essas tarefas de forma mais satisfatória possível. Para isso, foi realizado um grupo de
foco que ajudou posteriormente  a  criação de um  Fluxo de usuário e  um  RoadMap
[Oliveira,  2013] das Funcionalidades do sistema.  A seguir, falaremos sobre cada um
deles.

3.3.1 Grupo de Foco

É  um  grupo  de  discussão  com  vários  usuário  para  debater  sobre  um  determinado
assunto ou questão [Preece, 2005]. Para o sistema, isso ajudou a debater sobre diferentes
formas de modelá-lo e estruturá-lo além de levantar ideias que ajudaram posteriormente
a definir um Fluxo de Usuário e um RoadMap das Funcionalidades do sistema.

3.3.2 Fluxo dos Usuários

É uma  representação  visual  do  fluxo  que  os  usuários  podem  seguir  dentro  do  seu
produto, desde a tela inicial até as mais diferentes telas existentes. Quando os usuários
não conseguem encontrar o que precisam, com frequência supõem que as informações
não estão disponíveis lá. Frustrados, talvez eles visitem outros sites [Nielsen, 2007].
Pensando  nisso,  foi  criado  um  artefato  com  o  Fluxo  dos  Usuários,  o  mesmo  foi
atualizado a medida que o sistema ganhava novas funcionalidades.

3.3.3 RoadMap das Funcionalidades

Um roadmap descreve como será um produto a cada período de sua evolução, ajudando
assim a organizar e traçar uma trajetória para o seu desenvolvimento. Para a criação do
sistema, criamos um roadmap das funcionalidades, onde priorizamos as funcionalidades
de acordo com o nível de beneficio que os usuários poderiam obter e o mesmo sofreu
diversas mudanças a medida que novos requisitos foram surgindo.

3.4 Planejar Interface

Nessa etapa, planejamos como seria a estrutura de uma determinada interface, sabemos
que toda interface precisa ter seu design, arquitetura e organização, além de uma boa
apresentação ao público. Para obter isso, tivemos que planejar além do design também o
seu conteúdo.

3.4.1 Planejar o Conteúdo

Com algumas  exceções,  as  pessoas  visitam a  Web pela  sua  utilidade,  não  pela  sua
beleza. Ter um site visualmente atraente é bom, naturalmente, mas o conteúdo e mais
preciso. Afinal de contas, quando as pessoas usam os sistemas de pesquisa, elas não
procuram atributos estéticos - procuram informações [Nielsen, 2007]. Por isso, focamos



aqui na escrita e na organização do conteúdo, já que na maioria das vezes, conteúdo mal
escrito e desorganizado impede que o usuário complete tarefas básicas.

3.4.2 Planejar o Design

Os usuários da Web aprenderam por experiência esperar certos itens em certas áreas e
ignorar outros. Entender o comportamento e as expectativas dos usuários pode ajudar a
criar  layouts que o satisfazem e, dessa forma, é mais provável de que entenderão sua
mensagem  [Nielsen,  2007].  Com  isso,  buscamos  focar  em  como  apresentar  os
elementos  da  página,  como  agrupar  tais  elementos,  formatação  dos  formulários,
utilizaçã do espaço em branco e etc.

3.5 Construir Interface

Para construir as interfaces do sistema, resolvemos utilizar duas técnicas: wireframes e
protótipos; primeiramente criamos vários wireframes, em seguida, selecionamos apenas
o melhor (utilizando determinadas métricas) para ser transformado em  protótipo que
seria posteriormente avaliado.

3.5.1. Wireframes

Um  wireframe  é  uma  representação  da  estrutura  de  uma  página,  assim  com  sua
hierarquia e todos os elementos que a compõem. Podemos associar um wireframe com
uma planta de uma casa, sendo a casa construída a tela final do sistema. Nessa etapa,
são criados vários wireframes com diferentes designs, em seguida, é escolhido o melhor
wireframe. Esse wireframe será transformado em protótipo na fase seguinte.

3.5.2 Protótipos

Os usuários não conseguem transmitir o que querem, mas quando veem algo e começam
a utilizá-lo, logo sabem o que não querem [Preece, 2005]. Anteriormente,  definimos
wireframes como sendo uma planta de uma casa, usando a mesma analogia, protótipos
são como um modelo de uma casa que foi construída apenas para amostras.  Para o
wireframe  construído  na  tarefa  anterior,  poderá  ser  criado  dois  tipos  de  protótipos:
protótipo de baixa-fidelidade,  caso o wireframe não represente uma interface cujo a
qualidade de design não é muito importante para o sistema (como a tela de sobre do
sistema) ou um protótipo de alta-fidelidade, caso o wireframe represente uma interface
em que a qualidade de seu design possa ser o diferencial para garantir a satisfação do
usuário com aquele produto (como uma tela de compra).

3.6. Avaliar Interface

Os usuários  preferem sistemas  que  sejam fáceis  de  aprender  e  utilizar  assim como
eficazes,  eficientes,  seguros e  satisfatórios.  É também essencial  que alguns sistemas
sejam agradáveis, atraentes, etc. Saber o que avaliar, a importância de avaliar e quando
avaliar são, portanto, tarefas fundamentais para designers de interação [Preece, 2005].
Nessa fase, os protótipos desenvolvidos anteriormente são avaliados. Para a avaliação
dos protótipos  de alta-fidelidade,  dispomos do uso de duas  técnicas  para avaliação:
avaliação heurística e testes de usabilidade, já para a avaliação dos protótipos de baixa-
fidelidade, utilizamos a técnica de prototipação em papel. 

3.6.1 Prototipação em Papel

Esse  método  avalia  a  usabilidade  de  um design  representado  em papel,  através  da
simulação de uso com a presença do usuário, é um método excelente para avaliar um
design  sem  necessitar  desenvolver  um  executável  para  isso.  Ele  foi utilizado  para
avaliar os protótipos de baixa fidelidade.

3.6.2 Avaliação Heurística



É  um  método  de  avaliação  de  usabilidade  onde  um  avaliador  procura  identificar
problemas  de  usabilidade  numa  interface  com  o  usuário,  através  da  análise  e
interpretação  de  um  conjunto  de  princípios  ou  heurísticas  [Nielsen,  1994].  Nessa
técnica, utilizamos um especialista para avaliar os protótipos de alta-fidelidade criadas
na  fase  de  construção  do  sistema,  após  a  avaliação,  é  gerado  um arquivo  com os
problemas  de  usabilidade  encontrados,  para  isso,  utilizamos  uma  extensão  para  o
navegador Google Chrome chamada UX Check, onde é possível analisar o sistema a
partir das 10 heurísticas de Nielsen.

3.6.3 Testes de Usabilidade

O teste de usabilidade é um processo no qual participantes representativos avaliam o
grau  que  um produto  se  encontra  em relação  a  critérios  específicos  de  usabilidade
[Rubin, 1994]. Para realizar essa tarefa, foram convidados usuários que faziam parte do
perfil  das  pessoas  definido  no  início  do  processo  e  com vários  protótipos  de  alta-
fidelidade  de  diferentes  partes  do  sistema,  solicitamos  que  os  mesmos  realizassem
algumas tarefas, onde foram observados e, após a conclusão, foram submetidos a uma
entrevista onde poderiam ser constatados alguns problemas de usabilidade.

3.6.4 Problemas encontrados

Se a interface apresentasse problemas, o fluxo do processo retornaria à fase de análise
de interface,  onde os  problemas encontrados seriam resolvidos.  Se a  interface  fosse
aceita, então nós iriamos verificar se durante o desenvolvimento da mesma, ocorreram
mudanças nos requisitos, caso positivo,  o fluxo retornaria para a fase de planejamento
do sistema, onde essas mudanças seria avaliadas e possivelmente adicionada para uma
futura implementação.  Esse fluxo se repetiu  até  que todas  as  interfaces  do sistemas
estivesse concluídos.

4. Considerações Finais

O processo de desenvolver o design de interação de um sistema computacional é algo
que  dar  muito  trabalho  e  leva  bastante  tempo  e  dinheiro,  por  isso  que  em muitos
projetos isso não é realizado. Pensando nisso, buscaremos futuramente desenvolver um
processo genérico para a criação do design de interação de sistemas de pequeno e médio
porte que seja ágil e de custo mínimo, buscando assim, incentivar a preocupação com o
usuário no processo de desenvolvimento de sistemas.
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Abstract. This article describes the proposal to develop a web environment for
high-performance computing platform HPC-Shelf. This platform consists of a
cloud environment that helps developers create applications with high compu-
tational demand, and likewise, allows end users to benefit from the applications
already developed. As this environment is being developed along with another
fellow, throughout the text will be described the specific objectives of the author
of this article and their responsibility in the development environment.

Resumo. Este artigo descreve a proposta de desenvolvimento de um ambiente
web para plataforma de computação de alto desempenho HPC-Shelf. Esta
plataforma consiste em um ambiente em nuvem que auxilia os desenvolvedores
a criarem aplicações com alta demanda computacional, e da mesma forma, per-
mite que usuários finais usufruam das aplicações já desenvolvidas. Como este
ambiente está sendo desenvolvido juntamente com outro bolsista, ao longo do
texto será descrito os objetivos especı́ficos do autor deste artigo e a sua respon-
sabilidade no desenvolvimento do ambiente.

1. Introdução
Nos últimos anos a computação tem se deparado com um aumento expressivo na com-
plexidade dos problemas, que tem origem no crescente avanço das ciências e engenharias,
não somente o aumento de complexidade, mas também na imensa carga de trabalho
que estes problemas geram, dificultando ainda mais a obtenção de soluções eficientes
para estes problemas. Com o objetivo de resolver estas e outras questões foi criado a
computação de alto desempenho (CAD), que busca por meio de técnicas e ferramentas,
desenvolver as soluções mais eficientes para problemas com alto grau de complexidade
e com grande carga de trabalho. Com o intuito de auxiliar os especialistas de CAD
a desenvolverem soluções eficientes, diversas plataformas de desenvolvimento foram
criadas para dar suporte a estes desenvolvedores, dentre elas estão: Common Component
Architecture (CCA), Fractal, Grid Component Model (GCM) e Hash Programming
Environment (HPE) (ARAÚJO, 2011).

Dentre as plataformas de desenvolvimento existentes, algumas técnicas são
comumente utilizadas, uma destas técnicas é computação paralela, que atualmente é
bastante utilizada em todo o contexto de CAD, esta técnica permite que vários fluxos
de execução sejam criados para o mesmo programa, maximizando o desempenho da
aplicação (STALLINGS, 2003). Outra técnica bastante utilizada pelas plataformas de



CAD é o paradigma de programação orientada a componentes (POC), este paradigma
usa a abstração de componentes para representar funcionalidades e aplicações que
já foram testadas e validadas, permitindo que este componente possa ser reusado
em outras aplicações (GUIMARÃES, 2010); no contexto de CAD este paradigma
permite a diminuição da complexidade dos problemas, auxiliando os desenvolvedores na
elaboração de soluções eficientes.

Neste contexto está inserido a plataforma HPC-Shelf, com o objetivo de prover
um ambiente em nuvem que auxilie os especialistas de CAD a desenvolverem aplicações
com alta demanda computacional.

2. HPC-Shelf
A HPC-Shelf é uma plataforma de CAD, onde utiliza como implementação base a
plataforma HPE, tendo como ambiente execução clusters, distinguindo-se da HPC-Shelf
por se tratar de um ambiente em nuvem. A HPC-Shelf utiliza como paradigma a
programação orientada a componentes, com o intuito de diminuir a complexidade
na construção de aplicações, e permitir um reuso eficiente de funcionalidades já
implementadas. Através da orquestração de componentes é possı́vel desenvolver sis-
temas de computação paralela que resolvam os problemas de interesse dos usuários finais.

Por se tratar de um ambiente em nuvem, os usuários, também chamados de
atores, possuem diferentes visões, dependendo de seu interesse. Aos usuários que apenas
utilizam os serviços disponı́veis na nuvem, dizemos que eles possuem uma visão de
Software-como-Serviço (SaaS); já os usuários que desenvolvem aplicações para este
ambiente possuem a visão de Plataforma-como-Serviço (PaaS); e todos aqueles que
provem recursos de hardware como: servidores, clusters e etc., possuem a visão de
Infraestrutura-como-Serviço (IaaS); cada uma destas visões é abordada na plataforma. Na
HPC-Shelf existem categorias de atores que correspondem a visões diferentes da nuvem,
sendo eles: Usuários especialistas, assumindo o papel de consumidores da nuvem, logo,
tem a visão de SaaS; Montadores de aplicação, tendo o papel de construir as aplicações
que serão usadas pelos especialistas, a partir de componentes cadastrados na nuvem,
logo possuem a visão de PaaS; Desenvolvedores de componentes, tendo a responsabil-
idade de desenvolver algoritmos eficientes para resolução dos problemas dos usuários,
que serão abstraı́dos pela plataforma como componentes, sendo assim, eles também
possuem a visão de PaaS; por fim, os Mantenedores de Plataforma, responsáveis por
manter as plataformas fı́sicas da nuvem (Servidores, clusters e etc.), tendo a visão de IaaS.

Como foi descrito, cada ator possui uma perspectiva diferente do ambiente com-
putacional, logo, é necessário que a plataforma forneça um ambiente onde cada ator possa
desempenhar seus papeis, tendo funcionalidades que o auxiliem neste processo.

3. Problematização
A HPC-Shelf é uma plataforma em nuvem de computação de alto desempenho baseada
em componentes paralelos, ou seja, um ambiente de computação distribuı́da, voltado para
aplicações com alta demanda de processamento. Uma caracterı́stica importante desta



plataforma é que ela não tem como alvo apenas desenvolvedores, mas também usuários
finais, como cientistas e engenheiros, ou seja, usuários que não necessariamente tenham
conhecimento em computação, onde através da própria plataforma poderão utilizar as
soluções computacionais já implementadas para resolver problemas de seu interesse.

O HPE, plataforma pelo qual o HPC-Shelf se baseia, possui alguns elementos ar-
quiteturais, assim como o HPC-Shelf, um destes elementos é chamado de Front-End, que
por meio dele os atores da plataforma podem criar e executar suas aplicações, porém, este
elemento é implementado como um plugin para plataforma Eclipse. Tendo em vista as
caracterı́sticas da HPC-Shelf, e considerando o fato de que esta plataforma não depende de
sua localização geográfica, este plugin não se mostra suficiente para atender os requisitos
da plataforma. Considerando que a plataforma HPC-Shelf atende a outros atores, não nec-
essariamente desenvolvedores, logo, não é interessante que a interação com a plataforma
seja feita através de uma ferramenta desenvolvimento. Por se tratar de uma plataforma
em nuvem, é fundamental que exista uma interface web que forneça as funcionalidades
adequadas para desenvolvedores e usuários finais, no entanto, esta plataforma não possui
este ambiente, caracterizando nosso principal problema.

4. Objetivos
Tendo em vista a necessidade da plataforma HPC-Shelf, este trabalho tem como obje-
tivo geral, desenvolver um ambiente web que permita aos usuários da HPC-Shelf, uma
interação amigável com a plataforma; fornecendo as funcionalidades necessárias para
que cada usuário (ator) possa desempenhar seu papel no ambiente computacional, seja
fornecendo recursos (desenvolvedores) ou os consumindo (usuários finais). Para que este
objetivo seja alcançado, alguns objetivos especı́ficos foram traçados:

• Estudar o ambiente computacional HPC-Shelf ;
• Pesquisar ferramentas que atendam aos requisitos do HPC-Shelf ;
• Pesquisar ferramentas que possibilitem a implementação de mecanismos de

comunicação entre as interfaces web e o Core da nuvem;
• Estudar as ferramentas identificadas;
• Modelar e desenvolver protótipos e mecanismos de comunicação utilizando as

ferramentas escolhidas;
• Testar e validar os protótipos;
• Promover a integração com HPC-Shelf ;

5. Estado atual do trabalho
Devido ao fato da plataforma HPC-Shelf ainda estar em desenvolvimento, o estudo do am-
biente deve ser contı́nuo, pois novas funcionalidades vão sendo inseridas a medida que a
mesma evolui. Atualmente ainda estamos em processo de estudo da plataforma e pesquisa
de ferramentas que irão auxiliar no desenvolvimento do ambiente web, foram pesquisa-
dos linguagens e APIs (Application Programming Interface ou Interface de programação
de aplicação) que darão suporte a criação de interfaces gráficas para os atores da nu-
vem, e para elaboração de mecanismo de comunicação entre o núcleo da plataforma
(Core) e as interfaces dos atores; dentre as ferramentas pesquisadas estão: JavaScript
e complementos (APIs como jQuery, jsPlumb e Jsonix) e a linguagem PHP. A linguagem



JavaScript permite a inserção dinâmica de conteúdos em páginas HTML, assim, a mesma
possibilita a criação de páginas leves e interativas, pelo fato de executar seus scripts no
próprio browser, sendo essa a sua principal vantagem em relação a outras tecnologias
como ASP e JSP. A linguagem PHP, é uma tecnologia focada em aplicações web, porém,
tem como ambiente de execução servidores, apesar da execução de seus scripts estar
longe do usuário, a linguagem PHP se mostra mais eficiente que as tecnologias citadas
anteriormente, ASP e JSP (BARNABÉ, 2010), assim, esta linguagem permitirá o desen-
volvimento de mecanismos de comunicação mais eficientes. Para fins de compreensão da
plataformas e das ferramentas pesquisadas, já iniciamos o processo de prototipagem do
ambiente. Adotamos esta metodologia para facilitar a inserção de novas funcionalidades,
a medida que os recursos são compreendidos e novas funções vão sendo incorporadas a
plataforma.
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Abstract. The Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) became over the ye-
ars, a very important exam for students who aim to enter in the university. The
data Mining technique can be used to discover the profile of these students and
which are the factors that affect their performance. This work analyses the stu-
dents socio-economic information in the years 2009-2011.

Resumo. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tornou-se ao longo dos
anos, um exame muito importante para estudantes que pretendem entrar na uni-
versidade. A técnica de Mineração de dados pode ser utilizada para descobrir
o perfil desses alunos e quais são os fatores que afetam seu desempenho. Este
trabalho analisa informações socioeconômicas de inscritos nos anos de 2009 a
2011.

1. Introdução
Com a crescente utilização da Internet como veículo de comunicação entre as pessoas, a
utilização de portais da transparência na web tem sido utilizada para a disponibilização
de informações referentes às ações do governo. São dados abertos aqueles que podem ser
livremente utilizados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa, para qualquer
finalidade [Open Knowledge Foundation 2004].

Por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) permite que instituições públicas de ensino superior ofertem vagas a can-
didatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo gerado um
grande volume de dados, segundo o MEC na edição de 2015 teve 8.478.096 inscritos 1.
Com a adesão crescente a esse sistema, houve aumento no número de interessados em
fazer o exame, assim como a dedicação nos estudos para obter um bom desempenho nele.
Além disso, é possível observar que as escolas estão dando maior atenção para a prova.

Com esta motivação, este trabalho visa comparar o desempenho dos inscritos no
ENEM nos anos de 2009, 2010 e 2011, antes e depois da adesão ao SiSU, utilizando a
técnica de evolução de clusters. Além de buscar descobrir, via clusterização de dados,
quais fatores influenciam no desempenho dos inscritos no exame, baseando-se nas carac-
terísticas socioeconômicas e na sua média final.

Nas seções a seguir serão abordados: fundamentação teórica, contendo os con-
ceitos para compreensão do trabalho, seguido da metodologia empregada. Por fim, serão
apresentados os resultados e a conclusão deste estudo.

1http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/06/
enem-2015-teve-84-milhoes-de-inscricoes-10-menos-que-em-2014.html



2. Fundamentação Teórica
A seguir, nesta seção, serão apresentados conceitos de grande importância para que haja
uma completa compreensão deste trabalho.

2.1. Clusterização

A análise de clusters consiste na organização de uma coleção de padrões (normalmente
representados por um vetor de medidas ou um ponto em um espaço multidimensional) em
grupos baseados na similaridade [Jain et al. 1999]. Intuitivamente, objetos em um cluster
são mais similares entre si do que a outros pertencentes a diferentes clusters. Entre os
diversos algoritmos existentes para a realização desse processo, foi escolhido o K-means,
por ser eficiente, simples e permitir informar a quantidade de clusters a serem gerados.

O algoritmo K-means encontra a partição que possui menor erro quadrático entre
a média do centróide e os pontos pertencentes ao cluster [Jain 2010]. Esse procedimento
se repete até que a soma do erro quadrático seja a menor possível em todos os clusters.

2.2. Distância Euclidiana

Um critério importante para afirmar o quanto dois elementos de um grupo são diferentes
é a medida de dissimilaridade. A Distância Euclidiana é uma das existentes para realizar
tal cálculo, sendo definida como a soma da raiz quadrada da diferença entre dois pontos.
Matematicamente:

d(p, q) =
√

(p1 − q1)2 + (p2 − q2)2 + ...+ (pn − qn)2

Figura 1. Definição Distância Euclidiana Multidimensional

Nessa medida, onde p=[p1, ..., pn] e q=[q1, ..., qn] representam vetores diferentes e
de mesmo tamanho, quanto mais próximo de 0 for o resultado, menor a dissimilaridade
entre os pontos. De forma inversa, quanto mais próximo de 1, maior a dissimilaridade.
Neste trabalho, a Distancia Euclidiana é utilizada no algoritmo K-means para identificar
as transições que ocorrem nos clusters com o passar dos anos.

2.3. Clusterização Evolutiva

Segundo Spiliopoulou em seu modelo MONIC, a transição de um cluster em determi-
nado ponto no tempo é a mudança sofrida por ele, descoberta em momento posterior no
tempo [Spiliopoulou et al. 2006]. Segundo os autores do modelo, as transições possuem
vários tipos: Aparecimento, Desaparecimento, Sobrevivência, União, Divisão, Retração
e Expansão.

Considere um cluster C que caracteriza um determinado perfil de inscritos no
ENEM em 2009. Em 2010, esse cluster, pode ter mantido suas características e, portanto,
sobreviveu. Da mesma forma, suas características podem ter se mantido, porém com
quantidades maiores ou menores de elementos, sofrendo uma retração ou expansão. Dois
perfis, sendo um deles C, encontrados em 2009, podem ter adquirido características em
comum, tornando-se em 2010 um novo perfil, ocorrendo uma união. De forma inversa,
dois novos perfis de 2010 podem ser originários do cluster C, logo, ocorreu uma divisão.
E por fim, todas as características de C podem desaparecer na transição de tempo.



Neste trabalho, foi utilizado para a detecção das transições, um algoritmo proposto
por Coelho da Silva [da Silva et al. 2014]. Esse algoritmo visa identificar padrões na evo-
lução de cada cluster, utilizando uma medida de similaridade para detectar semelhanças
entre clusters que sofrem alterações ao longo do tempo. Para isto são atribuídos valores
como threshold, os valores utilizados e pesos atibuídos aos atributos serão mostrados na
seção 4.

3. Metodologia

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho.

3.1. Descrição do Problema

Para descobrir quais fatores decisivos para que o inscrito obtivesse um determinado de-
sempenho, foi necessário selecionar atributos para responder as seguintes questões:

• A escolaridade dos pais pode influenciar no desempenho do inscrito?
• Um inscrito de renda alta tem maior chance de obter um resultado satisfatório?
• Ter trabalhado durante o ensino médio influenciou de forma negativa a nota?
• Alunos de escola privada têm maiores tendências a obter maiores pontuações?
• Concluir o ensino fundamental em tempo correto implica em um melhor rendi-

mento no ensino médio?
• A adesão ao SiSU como método seletivo, teve influência nas notas ao longo dos

anos?

3.2. Definição dos dados

Os microdados do ENEM podem ser obtidos por download através do Portal Brasileiro de
Dados Abertos. Foram selecionadas para a execução deste trabalho, as bases referentes
aos anos de 2009 a 2011, por serem as mais atuais disponíveis. Originalmente, os dados
eram persistidos em arquivos de texto puro (TXT). Neles era possível encontrar informa-
ções relacionadas ao inscrito, como local de aplicação da prova, notas individuais e suas
respostas ao questionário socioeconômico.

Para a realização do estudo, foram selecionadas 6 questões em comum presen-
tes nos questionários dos três anos, que pudessem responder as indagações da subseção
anterior. As questões podem ser visualizadas na Tabela 1.

4. Seleção dos Dados

O software livre Pentaho Data Integration (PDI) foi utilizado com o Dicionário das Va-
riáveis, tornando possível identificar e extrair os registros relacionados aos atributos rele-
vantes. Esses foram persistidos em um novo arquivo CSV (Comma Separated Values).

4.1. Pré- Processamento

Nesta etapa ocorreu a atribuição de pesos para cada resposta das questões selecionadas.
Após isso, os dados foram normalizados em um intervalo único de 0 a 1, para facilitar a
leitura dos resultados. As atribuições de peso podem ser visualizadas na Tabela 1.



Tabela 1. Questões selecionadas e seus respectivos pesos

QUESTÕES PESOS
Até quando seu pai estudou? Escolaridade Baixa (en-

sino fundamental) = 1
Escolaridade Intermediária
(ensino médio) = 3

Escolaridade Alta (en-
sino superior) = 5

Até quando sua mãe estudou? Escolaridade Baixa (en-
sino fundamental) = 1

Escolaridade Intermediária
(ensino médio) = 3

Escolaridade Alta (en-
sino superior) = 5

Somando a sua renda com a renda das pessoas que mo-
ram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar
mensal?

Renda Baixa (até 6 salá-
rios mínimos) = 1

Renda Intermediária (6 a 12
salários mínimos) = 3

Renda Alta (a partir
de 12 salários míni-
mos) = 5

Quantos anos você levou para concluir o ensino fundamen-
tal?

Mais de 9 anos = 1 Até 9 anos = 3

Em que tipo de escola você cursou ou está cursando o ensino
médio?

Escola Pública = 1 Escola Privada = 3

Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada du-
rante seus estudos?

Não = 1 Sim = 3

4.2. Mineração de dados
Utilizando a linguagem de programação R 2 associada a IDE RStudio 3, foi possível exe-
cutar um algoritmo simples para a descoberta do número ideal de clusters a ser gerado.
Uma matriz contendo os dados já pré-processados era passada juntamente com uma quan-
tidade de clusters a serem calculadas. A cada iteração, o k-means era executado com a
quantidade de clusters indicada pelo contador, e a soma do erro quadrático era guardada.
Ao final, um gráfico era plotado mostrando o erro quadrático gerado a cada iteração.

Em seguida, foi aplicada a técnica de clusterização nos dados, usando o algoritmo
k-means. A partir dos perfis gerados, foi executado o algoritmo de evolução de clusters
para detectar e analisar as transições ocasionadas com o tempo. Para tal, foi utilizado
0.5 como valor do threshold, este valor permite identificar a semelhança entre clusters.
Possuem maior peso atributos de maior influencia na média final, observe a seguir:

1. Escolaridade do Pai e da Mãe, Renda e Média: 0.2
2. Tipo de Escola: 0.1
3. Conclusão do Ensino Fundamental e Trabalho: 0.05

5. Resultados
O número de clusters ideal para o conjunto de dados testado corresponde ao valor de K
em que o erro quadrático se estabiliza. Neste estudo foi estabilizado em 20 nas três bases,
indicando que esta é a quantidade ideal de clusters. Esse método é importantíssimo, já
que o algoritmo k-means precisa que o número de clusters seja conhecido a priori.

Os centróides de um cluster representam a média gerada pelo k-means em cada
atributo pertencente a ele. Através dessas médias, pudemos analisar as características dos
perfis, de acordo com os pesos utilizados no pré-processamento.

A figura 2 apresenta cinco centróides obtidos da base de 2010, que representam
alguns perfis da base. Analisando esta figura, podemos dizer que o cluster 1 apresenta
perfil no qual o pai tem escolaridade intermediária, mãe com baixa escolaridade, conse-
quentemente, a renda é baixa, o aluno não trabalhou durante o ensino médio e cursou-o
em escola pública, concluiu o ensino fundamental no tempo correto e obteve média baixa.
Conclui-se que características socioeconômicas podem influenciar no desempenho.

2https://www.r-project.org/about.html
3https://www.rstudio.com/products/rstudio/



Figura 2. Alguns perfis gerados a partir da base de dados de 2010

O algoritmo de evolução de clusters gerou duas matrizes. A primeira correspondia
às distâncias encontradas entre os clusters de 2009 e 2010. Sendo possível notar que 19
dos 20 perfis encontrados em 2009, sobreviveram, pois mantiveram suas características
semelhantes a outros 19 perfis encontrados em 2010. O perfil correspondente ao cluster 10
em 2009, possuía distância maior que o threshold utilizado, portanto, esse perfil surgiu.
A matriz de evolução dos anos de 2010 e 2011 apresentou que todos os clusters de 2010
mantiveram suas características semelhantes em 2011. O novo perfil que surgiu em 2010,
teve suas características apresentadas no perfil correspondente ao cluster 19 em 2011. Por
falta de espaço não foi possível apresentar as imagens do perfis neste artigo.

Os inscritos analisados possuíram baixo rendimento, a maioria provenientes de
escolas públicas e de famílias cujos pais possuíam baixa escolaridade, obtendo uma baixa
renda familiar. Entretanto, alguns perfis, apresentaram rendimento maior em relação aos
outros, embora possuíssem esses mesmos aspectos. Assim, pudemos inferir que, as carac-
terísticas socioeconômicas influenciam na qualidade do estudo do inscrito e, consequen-
temente, na sua média final. Com o estudo evolutivo dos clusters, foi possível perceber
que o início da utilização do SiSU nas universidades públicas em 2010, pouco impactou
nos perfis de inscritos, cuja maioria se manteve no ano seguinte.

6. Conclusão
Foi apresentado neste trabalho como a Mineração de Dados, através da clusterização evo-
lutiva, pode detectar transições nos dados ao passar do tempo, e entender de maneira mais
clara como eles se comportam. Nos resultados, foi mostrado o desempenho dos inscritos
no ENEM nos anos de 2009 a 2011, e esclarecido quais fatores influenciaram nisso.
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Abstract. This paper is going to analyse the main difficulties that students have
to study, based on a research made with 60 students of UFC - Campus Quixada,
presenting statistics of what are the most common problems and which one is
the biggest of them. The paper will also approach often used study technics, and
which among them are efficients or not. Lastly, will be presented the best ways
to contour these difficulties and have a better mental capacity utilization and a
bigger academic yield.

Resumo. Esse artigo irá analisar quais são as principais dificuldades que os
estudantes têm para estudar, tendo como base a análise de uma pesquisa feita
com 60 alunos do campus da UFC - Quixadá, apresentando as estatisticas de
quais são os problemas mais comuns e qual é o maior deles.O artigo também
abordará as técnicas de estudo que são frequentemente utilizadas, e quais são
eficientes ou não. Por fim, será apresentado as melhores maneiras de contornar
essas dificuldades e ter um melhor aproveitamento da capacidade mental e um
maior redimento acadêmico.

1. Introdução
Para muitas pessoas o momento de estudar é algo muito complicado, aproximadamente
80% dos alunos do campus da UFC - Quixadá que responderam a um estudo feito para
avaliar as dificuldades que eles encontravam na hora de estudar, afirmaram possuir difi-
culdades. Esses problemas podem ser oriundos de hábitos obtidos desde a infância, onde
a famı́lia e o ambiente interferiram, ou podem ser relacionados com algum transtorno de
aprendizado.

Por haver muitas dificuldades e muitas causas para tais, houve necessidade de
realizar essa pesquisa, e a partir dela, iremos avaliar cada um desses problemas, com
o propósito de que, ao final deste artigo, o leitor saiba quais pontos do seu cotidiano
precisam ser aprimorados para obter melhores resultados no estudo.

2. Dificuldades de Estudo
Há outras possı́veis causas que prejudicam o estudo. Existem casos especiais de
transtornos de aprendizado, segundo o National Joint Comittee on Learning Disabilities:

Dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo
heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades significativas na
aquisição e uso da escuta, fala, leitura, escrita, raciocı́nio ou habilidades
matemáticas[...].”[5]



Existem muitas possı́veis causas para os transtornos, como por exemplo disfunção neu-
rológica ou herança genética. Eles requerem um tratamento especializado e só podem
ser diagnosticados por médicos, psicólogos e psicopedagogos, mas é indispensável que
a famı́lia e os professores estejam atentos aos sintomas que podem aparecer desde a
infância.

Em relação a ter ou não uma rotina de estudos, aproximadamente 1 em cada 6
pessoas que responderam a pesquisa possuem uma rotina elaborada, o fato da quantidade
de pessoas ser tão pouca acontece em razão de que é normal o costume de adiar o inicio
dessa rotina.

A seguir serão apresentados os gráficos que contém as dificuldades votadas pelos
alunos e uma avaliação de cada uma delas:

Figure 1. Gráfico de dificuldades

Figure 2. Gráfico que apresenta principal dificuldade encontrada

Concentração: É muito fácil se distrair enquanto estamos estudando, é necessário
muito pouco para conseguir tirar nossa atenção do que estamos fazendo. As distrações



podem estar relacionadas a costumes, como checar o celular para ver se recebeu alguma
mensagem, elas também podem estar relacionadas a algo que nos incomoda no ambiente,
por exemplo, um barulho contı́nuo, ou até mesmo podemos começar a pensar em coisas
que não estão relacionadas com o assunto e se perder nesses pensamentos. A falta de
concentração atrapalha 70% das pessoas que responderam a pesquisa, ela também foi
a mais votada como maior dificuldade para as pessoas, cerca de 37%, ou seja, ela é a
principal dificuldade encontrada no cotidiano de quem estuda.

Planejamento: Não ter um planejamento acarreta no costume de arranjar des-
culpas por não ter cumprido alguma tarefa, afinal, quando não se planeja algo é difı́cil
concluir a tarefa de forma eficaz. Há outro problema a respeito do planejamento que é
quando este é feito de maneira errada, quando as pessoas planejam demasiadas coisas,
ultrapassando seus limites.

Falta de tempo: A falta de tempo é consequência da falta de planejamento. Como
dizia Albert Einstein:

“Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de
método”. [4]

Ou seja, a desorganização faz com que as pessoas não administrem o tempo para estudar.

Falta de Foco: Tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo é ineficiente. De acordo
com a notı́cia da época negócios sobre um estudo da Universidade da Califórnia que
afirmar que uma pessoa pode levar até 25 minutos para retomar o foco em uma tarefa
depois de se distrair.[2]

Falta de Motivação: A Falta de Motivação pode acontecer devido ao estabelec-
imento de metas não ser realista, ou seja, a pessoa acabará se desmotivando por não
conseguir cumprir o que havia planejado. Essa carência também pode ser devido a pen-
samentos negativos, tais como: “não sou suficientemente bom” ou “não vai dar certo”.

Dificuldade fixação dos conteúdos: A dificuldade de fixação dos conteúdos está
diretamente ligada com a metodologia que a pessoa utiliza para estudar, pois muitas não
são tão úteis apesar de serem consideradas. Também, o método utilizado pode não fun-
cionar para determinada pessoa.

Ansiedade diante dos exames: Muitos alunos se preocupam demasiadamente
quando estão prestes a realizar algum exame, isso é extremamente nocivo, pois ansiedade
prejudica o raciocı́nio e diminui a concentração.

Conforme a pesquisa apenas 5% das pessoas que votaram consideram não possuir
nenhuma dessas dificuldades.

3. Técnicas de Estudo

Conforme a pesquisa as técnicas de estudo mais comuns entre a amostra são vı́deo aulas,
leitura repetitiva, grupos de estudo, resumos, ensinar para outras pessoas e a prática de
exercı́cios.

Um estudo realizado pela revista cientı́fica Psychological Science in the Public
Interest[3] avaliou técnicas de estudo, algumas presentes nos resultados da pesquisa, de
acordo com a seus graus de utilidade. Grifar é mais ineficiente dentre as técnicas, pois não



requer esforço, seu cérebro não cria ou organiza conhecimentos. A releitura é igualmente
considerada de baixa utilidade. Seguida pelos mnemônicos, que são relativos à memória,
que só são úteis quando as palavras-chaves são importantes e fáceis de memorizar. Os
mapas mentais também são considerados pouco efetivos, principalmente para provas que
exijam conhecimentos inferidos de textos. Por fim, temos os resumos, que apesar de
serem mais úteis do que grifar e reler textos, ainda são considerados de baixa utilidade,
especialmente para provas objetivas.

Três técnicas de estudo foram consideradas de utilidade moderada: interrogação
elaborativa, auto explicação e estudo intercalado. A primeira delas consiste em criar
explicações que justifiquem por que determinados fatos apresentados no texto são ver-
dadeiros, ela requer um maior esforço do cérebro, a fim de compreender as causas de
algum fato. A auto explicação é considerada mais útil para conteúdos abstratos e deve ser
realizada durante o aprendizado. O principal benefı́cio do estudo intercalado é fazer com
que a pessoa possa permanecer mais tempo estudando.

E apenas duas técnicas foram consideradas de alta utilidade: teste prático e prática
distribuı́da. Segundo a pesquisa, os testes práticos são duas vezes mais eficientes que as
outras técnicas, assim, exercitar o conteúdo estudado é uma das duas melhores maneiras.
E prática distribuı́da consiste em dividir o estudo em perı́odos de tempo e não concentrar
toda a aprendizagem em um único dia, a técnica pomodoro na qual utiliza um cronômetro
para dividir o trabalho em perı́odos de 25 minutos é um exemplo de prática distribuı́da.

O grau de utilidade reflete os resultados da pesquisa, porém pode haver casos em
que técnicas consideradas de baixa utilidade funcionem melhor para determinada pessoa.

4. Discussão dos Resultados
Para conseguir superar as dificuldades apresentadas durante esse artigo, serão apresen-
tadas possı́veis soluções para cada problema.Durante a formação e desenvolvimento da
criança é muito importante que ela seja incentivada constantemente a querer ler e apren-
der coisas novas. A famı́lia tem o papel de acompanhar a aprendizagem, garantindo que
esta não seja um fardo, mas sim algo didático e interessante, ela também precisa cobrar
resultados quando necessário para garantir que a criança aprenda a ter responsabilidades.
É essencial que uma rotina seja planejada de acordo com o melhor horário para cada
pessoa, muitas pessoas preferem estudar pela manhã, já outras obtém melhores resulta-
dos durante a madrugada, crie uma rotina que condiz com seu tempo livre e as matérias
que você precisa estudar. Você deverá seguir essa rotina todos os dias, de preferência
no mesmo horário sempre, podendo ter uma folga em dias de domingo ou feriados. O
ambiente para estudo é um fator importante, ele precisa ser livre de distrações, ou seja,
ter apenas o necessário para o estudo daquela matéria. É interessante comunicar ami-
gos e familiares que você não quer ser incomodado ao menos que seja uma emergência.
Os locais recomendados são os que possuem boa iluminação, são organizados, limpos
e razoavelmente silenciosos, porém o ambiente ideal varia de pessoa para pessoa, como
afirma Mauricio Peixoto, lı́der do Grupo de Aprendizagem e Cognição da UFRJ:

Esse local deve respeitar o estilo pessoal do aprendizado do estudante. En-
quanto o silêncio pode ser essencial para uns, para outros ele pode provo-
car inquietação. Há alunos que rendem mais se estudar sentados na tradi-
cional escrivaninha, outros se concentram melhor na cama ou até mesmo



caminhando.[1]

É necessário estabelecer metas diárias e objetivos a longo prazo, tendo disciplina para
conseguir atingi-los na maioria das vezes, e para cada conquista, uma recompensa, o
cérebro gosta de recompensas e dessa forma ele permanecerá motivado. Essa recompensa
fica a cargo de cada pessoa, mas por exemplo, após concluir um conteúdo você assistir
um episódio de uma série.

Para acabar com a ansiedade perante os exames não se deve deixar para estudar na
última hora, caso seu estudo seja diário você terá tempo para tirar dúvidas e aprofundar
seu conhecimento, isso lhe dará confiança antes dos testes. Finalmente podemos acrescen-
tar que a prática de exercı́cios fı́sicos também contribui para o aumento da concentração,
diminui o sono e a fadiga no momento de estudar. Da mesma forma é importante dormir
bem, isso te deixará mais revigorado e apto para uma nova atividade. A alimentação co-
labora na absorção do conteúdo estudado, alimentos ricos em nutrientes como o fósforo
são excelentes para a memória.

5. Considerações Finais
Na universidade, o aluno ainda pode recorrer as células de aprendizagem cooperativa,
onde a partir do convivı́o com outros alunos e seus conhecimentos, e por as células tra-
balharem utilizando muitas técnicas alternativas, ele poderá ter maior facilidade de apren-
dizagem. Formar grupos de estudo e procurar o monitor sempre que houver dúvidas
também é uma prática interessante. Tendo em vista tudo que foi dito, há uma necessidade
de estudos posteriores, esses avaliarão se os metódos apresentados nesse artigo surtiram
o efeito esperado, quais foram os considerados mais úteis e quais dificuldades foram
mais árduas de serem superadas. É preciso também a criação de polı́ticas institucionais
voltadas para a resolução desse problema, a fim de conseguir ajudar um maior número de
estudantes.
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Abstract. This paper aims to present ways to reduce the amount of subproblems
generated by the Maximum Stable Set Problem, using heuristics and pruning for
to find a solution for small instances within an acceptable amount of time.

Resumo. Este artigo apresenta formas de reduzir a quantidade de subproble-
mas gerados pelo o problema do Conjunto Independente Máximo, utilizando de
heurı́sticas e podas para encontrar uma solução para instâncias pequenas em
tempo aceitável.

1. Introdução
Um grafo é um par ordenado (V,E) composto por um conjunto finito V , cujos elementos
são vértices e por um conjunto E ⊆ V XV cujo os elementos são as arestas.

Um subconjunto de vértices S ⊆ V é um conjunto independente de um grafo
G se não existirem arestas entre eles. A cardinalidade de um conjunto independente S
é o número de vértice do conjunto S. O problema do conjunto independente máximo é
encontrar o conjunto independente de cardinalidade máxima.

Esse problema é NP-Completo, assim para instâncias grandes do problema se
torna inviável encontrar uma solução em tempo computacionalmente aceitável. Logo,
este artigo apresenta técnicas para encontrar o conjunto independente de cardinalidade
máximo em instância pequenas do problema. Definiremos algumas regras de ramificação
e regras de poda para reduzir a árvore de busca, gerada por uma função recursiva, de modo
a reduzir o número de possibilidades a ser testada.

2. Força Bruta
Uma estratégia para solucionar o problema é a utilização de força bruta. Para cada vértice
v, podemos definir dois novos subproblemas. Um subproblema quando o vértice v per-
tence ao conjunto independente máximo e um outro quando ele não pertence. Assim
pode-se verificar todas as possibilidades de subconjuntos de vértices de um grafo e arma-
zenar o maior subconjunto encontrado até o momento. O algoritmo seguinte retorna o
tamanho do maior conjunto independente utilizando apenas força bruta.

1: função MAXIMOCIM(Grafo G, u, nset)
2: se u >= G.size() então
3: se max < nset então
4: max = nset
5: retorne
6: fim se
7: fim se



8: se G.V [u] não possui arestas com os vértices em set então
9: set[nset] = G.V [u]

10: maximoCIM(G, u+ 1, nset+ 1)
11: fim se
12: maximoCIM(G, u+ 1, nset)
13: fim função

Um subproblema da árvore de busca é formada por um limite inferior max repre-
sentando o maior conjunto independente encontrado e nset representa a profundidade da
árvore de busca. De forma que conjunto independente atual é S = {set[0], ..., set[nset−
1]} , tal que S ⊆ {V0, . . . , Vu−1} onde u representa o vértice analisado.

A chamada da função maximoCIM(G, 0, 0) retorna o tamanho do maior CIM
encontrado em G. A variável u indica qual o ı́ndice do vértice que é candidato a solução,
então caso esse ı́ndice extrapole o tamanho de G significa que todos os vértices foram
verificados, assim testa se o max (variável global) é menor do que o tamanho do conjunto
encontrado nesse subproblema, caso seja o valor de max é atualizado e o subproblema
encerrado. A outra parte da função verifica se o vértice candidato não possui arestas
com o conjunto solução, o vetor set (global), caso não possua significa que o candi-
dato pode pertencer a solução, então este é adicionado ao subconjunto e o subproblema
maximoCIM(G, u+ 1, nset+ 1) é chamado, a outra chamada verifica quando o candi-
dato não pertence a solução. Desse modo, o algoritmo verifica todas as 2|G| possibilidades.

3. Poda e heurı́stica
Note que, caso o subconjunto encontrado até o momento S mais o conjunto de possı́veis
vértices que podem entrar no conjunto independente atual seja menor que o melhor en-
contrado até agora, o subproblema pode ser podado, encerrando o subproblema antes que
este chame mais dois subproblemas que não poderão ser solução. Para isso, basta uma
simples modificação no nosso algoritmo de força bruta.

1: função MAXIMOCIM1(Grafo G, u, nset)
2: se u >= G.size() então
3: se max < nset então
4: max = nset
5: retorne
6: fim se
7: fim se
8: se nset+G.size()− u <= max então
9: retorne

10: fim se
11: se G.V [u] não possui arestas com os vértices em set então
12: set[nset] = G.V [u]
13: maximoCIM(G, u+ 1, nset+ 1)
14: fim se
15: maximoCIM(G, u+ 1, nset)
16: fim função

Essa pequena alteração acaba de tornar nosso algoritmo bem mais eficiente, re-
duzindo o número de subproblemas gerados. Contudo, ainda podemos utilizar de mais



técnicas para tornar esse algoritmo mais eficiente. Um vértice é ramificado no algoritmo
proposto quando ele é escolhido para gerar novos subproblemas. Quando os vértices são
ordenados em ordem decrescente de grau, os vértices que são escolhidos para ser ramifica-
dos primeiro são os vértices com um grau alto. Logo, o número de vértice não adjacentes
é reduzido, facilitando o processo de poda.

1: função MAXIMOCIM2(Grafo G)
2: ordena os vértices de G por ordem decrescente de grau
3: retorne maximoCIM(G, 0, 0)
4: fim função

Na ordenação dos vértices por grau foi utilizado o algoritmo binsort, uma
adaptação do bucketsort, que possui complexidade O(| E |)[1]. Em vez de ordenar,
podemos utilizar uma heurı́stica, onde em cada subproblema é calcula qual o vértice de
maior grau que pertence a seu conjunto de candidatos.

1: função MAXIMOCIM3(C, nset)
2: se C.size() == 0 então
3: se max < nset então
4: max = nset
5: retorne
6: fim se
7: fim se
8: se nset+ C.size() <= max então
9: retorne

10: fim se
11: m = ı́ndice do vértice de maior grau em C
12: P = C
13: remove o vértice m de C
14: se nset+ C.size() <= max então
15: retorne
16: fim se
17: set[nset] = P [m]
18: remove de P todos os vértices que possuem aresta com o vértice P [m]
19: se nset+ P.size() > max então
20: maximoCIM3(P, nset+ 1)
21: fim se
22: maximoCIM3(C, nset)
23: fim função

Na terceira versão do algoritmo é passado como argumento os candidatos ao Con-
junto Independente Máximo e o tamanho atual do conjunto solução, cada subproblema
procura o vértice com maior grau e chama novos dois subproblemas, no primeiro são
retirados os candidatos que possuem aresta com o mesmo (nesse caso é assumido que
o vértice faz parte da solução) e na segunda chamada apenas o vértice de maior grau é
retirado, para o caso que ele não pertence ao conjunto solução.

Pode-se observar através dos resultados que o algoritmo 3 é mais eficiente quando
o número de arestas é muito pequeno, nos casos que o número de vértices é 50 e 100 e a
probabilidade de possuir aresta é 0.1, esse caso é o mais real em aplicações práticas, e o



quantidade de vértices probabilidade da existência de aresta média de tempo (ms)
10 0.1 0.05
10 0.5 0.042
10 0.9 0.034
50 0.1 2674.34
50 0.5 15.333
50 0.9 1.082
100 0.1 > 1 hora
100 0.5 171.135
100 0.9 2.639

Tabela 1. Resultado algoritmo maximoCIM2

quantidade de vértices probabilidade da existência de aresta média de tempo (ms)
10 0.1 0.2354
10 0.5 0.2
10 0.9 0.126
50 0.1 734.117
50 0.5 85.605
50 0.9 10.233
100 0.1 415893
100 0.5 464.834
100 0.9 26.386

Tabela 2. Resultado algoritmo maximoCIM3



algoritmo 2 se mostra mais eficiente em todos os outros casos testados.

4. Conclusão
Neste artigo, foram apresentadas formas de diminuir o número de subproblemas a ser
verificados na busca por um Conjunto Independente Máximo de um grafo, através de
heurı́sticas e podas de tal forma que o algoritmo consegue solucionar instâncias pequenas
do problema em tempo aceitável.

Um trabalho extenso teremos pela frente. Futuramente, estudaremos outras es-
tratégias de ramificação e procedimentos de limites superior.
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Abstract. Understanding how specific subjects are evolving in social networks 

and how they are related with each other, can be relevant for organizations that 

aim to make better marketing strategies, advertising targeting, get feedbacks 

events or any released product. In the context of this work, we apply a clustering 

technique to identify sets of issues in Twitter, and we also apply cluster 

evolution to discover how these issues are dynamic and the transition to each 

other. We aim between understand and discuss about such cluster evolution. 

Resumo. Compreender como determinados assuntos estão repercutindo nas 

redes sociais e de que maneira tais assuntos estão se relacionando, pode ser um 

diferencial para organizações que desejam elaborar melhores estratégias de 

marketing, publicidade dirigida, obter feedbacks de eventos ou algum produto 

lançado. No contexto deste trabalho, aplicam-se técnicas de clusterização para 

identificar conjuntos de assuntos repercutidos no Twitter, e acompanha-se, por 

meio de técnicas de evolução de cluster, a dinâmica e transição desses assuntos, 

objetivando alcançar uma visão panorâmica e compreender as motivações de 

tais evoluções.  

1. Introdução 

Devido à grande quantidade de conteúdo produzido nas redes sociais, o acompanhamento 

e análise desses dados de forma não automatizada consiste em um problema não trivial. 

Dentre as técnicas que podem ser utilizadas para a mineração desses dados, está a 

clusterização, que consiste no agrupamento de um aglomerado de dados 

multidimensionais num conjunto de classes, denominadas clusters, com base no grau de 

similaridade das observações [Jain et al., 1999]. Um cluster pode ser visto como um 

conceito que, em virtude da constante evolução e consequentes impactos nos mecanismos 

de geração dos dados, pode sofrer alterações [Kaur et al., 2009]. A constatação da 

volatilidade dos dados ao longo do tempo, aliada à consciência de que é mais relevante 

compreender a dinâmica e a natureza da evolução, do que meramente identificá-la 

[Spiliopoulou et al., 2006], foi a principal razão que motivou à escolha do tema em 

estudo. 

  Dentre outras abordagens, o estudo da evolução de clusters pode ser 

direcionado para a descoberta e observação do modo como os grupos sociais tendem a 

evoluir por meio de uma dimensão temporal, favorecendo tarefas como a publicidade 

dirigida e a personalização de conteúdos e serviços, adequando-os às necessidades e 

preferências dos consumidores. [Oliveira e Gama 2010] citam também a aplicabilidade da 



  

abordagem de evolução de clusters na Detecção de Fraudes e acompanhamento das 

tendências na Economia. 

 A fim de demonstrar a aplicabilidade da utilização de técnicas de evolução de 

clusters em bases de dados altamente dinâmicas, como as de redes sociais, neste artigo 

aplicam-se técnicas de clusterização em tweets coletados em 2015 referentes a presidenta 

do Brasil, e, por meio de técnicas de evolução de cluster, apresenta-se a dinâmica e 

transição dos assuntos detectados em torno desse tema, objetivando alcançar uma visão 

panorâmica e compreender as motivações de tais evoluções. O algoritmo de evolução de 

clusters empregado neste trabalho detecta as seguintes transições: Criação, Sobrevivência, 

Desaparecimento, União, Divisão, Expansão e Retração de clusters. 

2. Metodologias 

A metodologia utilizada é composta de 5 etapas: coleta de dados, pré-processamento de 

texto, clusterização dos dados, evolução de clusters e análise dos resultados obtidos. As 

etapas serão descritas a seguir. 

2.1. Coleta de Dados 

Para coletar os tweets foi utilizado um script escrito na linguagem Python, que recebe 

como parâmetro palavras, e retorna tweets que possuem essas palavras. Esses tweets são 

em seguida armazenados em um arquivo CSV (Comma-Separated Values). Para coletar 

dados a respeito dos protestos e questões que giravam em torno da presidenta do Brasil, 

foram capturados tweets que contivessem a palavra “Dilma” durante todo o mês de 

março. Considerando o vultuoso volume de dados entre 08 de março e 16 de março de 

2015, os dados analisados foram referente a este período. Os tweets coletados foram 

decompostos em uma série de snapshots (arquivos CSV) ao longo dos dias da coleta 

2.2. Pré-processamento de Texto 

Nesta etapa ocorre a estruturação dos textos coletados através da remoção dos stopwords, 

uma técnica de Processamento de Linguagem Natural onde são removidos termos de 

elevada recorrência em qualquer texto. São os pronomes, verbos, advérbios, artigos e 

outros termos dotados de pouco valor semântico e irrelevantes por não serem palavras que 

expressam conteúdo significativo dentro do tweet. A palavra “Dilma”, por ter sido 

utilizada para a captura dos dados e estar presente em todos os tweets da coleta, também 

foi removida dos tweets. Desta forma, após o processamento restaram apenas as palavras 

chaves na composição do tweet,contribuindo de forma positiva para as próximas etapas de 

análise dos dados. 

2.3. Clusterização dos Dados 

Para a aplicação da técnica de clusterização, o algoritmo DBSCAN [Ester et. al 1996] foi 

implementado e aplicado utilizando como base a medida de similaridade Fading proposta 

por [Lee et al 2014]. Tal medida considera o atributo de tempo para o cálculo da 

similaridade, tendo em vista que publicações mais próximas no tempo têm maiores 

possibilidades de tratar sobre o mesmo assunto. Com base em [Lee et al 2014], foram 

repassados como parâmetros para o algoritmo de clusterização: 

 Tipo de entrada de dados: CSV  

 eps: 0.3  

  minPts: 0.25 * (quantidade de tweets do snapshot).  

 No contexto deste trabalho o eps é o valor que mede a similaridade de dois tweets. 

Logo, o resultado obtido após a aplicação da medida de similaridade entre dois tweets, 

deve ser igual ou maior que 0.3 para que sejam considerados similares. Já o minPts é o 



  

parâmetro que define a densidade de um cluster. Dessa forma, um cluster tem pelo menos 

25% dos tweets do snapshot similares a ele. 

2.4. Evolução de Clusters 

Para detecção das evoluções sofridas pelos clusters ao longo dos dias, foi implementado e 

executado o algoritmo de evolução proposto por [Silva et al 2014]. O algoritmo  recebe 

como entrada uma matriz M onde foram armazenados em cada célula o valor de 

similaridade entre dois clusters em diferentes momentos do tempo. O algoritmo  recebe 

também como entrada Ct, que são todos os clusters encontrados no tempo t, e Ct+δt, todos 

os clusters encontrados no tempo t + δt. O outro parâmetro passado é o τ que consiste no 

threshold de similidaridade, ou seja, o limiar que define o número mínimo de elementos 

em comum que dois conjuntos devem possuir para serem considerados similares. Com 

base no trabalho de Silva et al (2014), o parâmetro τ  passado para o algoritmo de 

evolução foi de 0.3. 

 Ao fim desta etapa, identificou-se as transições sofridas pelos assuntos ao longo 

do tempo, sendo possível observar como tais assuntos repercutiram e se relacionaram.  

2.5. Análise dos Resultados Obtidos  

Nesta etapa foram gerados gráficos de transição com o recurso de nuvem de palavras que 

permitiram uma visualização panorâmica das transições sofridas pelos clusters 

apresentando a dinâmica dos assuntos ao longo do tempo. Além disso, foi realizada uma 

análise dos acontecimentos ocorridos no período da coleta por meio de noticiários e 

outras fontes informativas, sendo possível observar se os resultados das transições de 

clusters apresentados nos gráficos estavam de acordo com o modo que de fato repercutiu 

determinado assunto naquele período. 

3. Resultados 

A Tabela a seguir apresenta informações referentes aos dados coletados ao longo dos dias 

para os respectivos temas analisados. 

Tabela 1 - Resultado da Coleta de Dados 

Tema Período Analisado Qtd de tweets Tamanho dos 

dados coletados 

Tamanho dos 

dados processados 

Dilma 08/03/15 à 16/03/15 672.551 512 Mb 327 Mb 

 As Figuras 1 e 2 apresentam, em linha temporal, os clusters detectados ao longo 

dos dias de análise.   

 

Figura 1 - Clusters gerados de 08/03/2015 à 12/03/2015 
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Figura 2- Clusters gerados de 13/03/2015 à 16/03/2015 

  No dia 08 de março foram detectados dois assuntos: um sobre o Dia da Mulher, 

data celebrada neste dia, onde a maioria dos tweets deste cluster continham a hashtag 

#DilmadaMulher. E outro assunto, marcado pela hashtag #VaiaDilma, que se referia a 

vaia que ocorreu no momento do pronunciamento realizado pela presidenta para as 

mulheres naquele mesmo dia
1
. Tais assuntos polarizaram apoiadores e críticos do governo 

petista. No dia 09 de março, o cluster referente a Vaia sofreu uma expansão e o cluster 

sobre o dia da Mulher desapareceu. O assunto marcado pela hashtag 

“#NãoQueroMorarNoBrasilpq” também foi detectado pelo algoritmo no dia 09 de março 

no Twitter, mas no dia seguinte já havia desaparecido. Nos dias 10 e 11 de março o 

cluster sobre o Panelaço passou a sofrer retrações, até passar por uma divisão no dia 12 

que distinguiu a repercução entre apoiadores e opositores do governo marcados pela 

hashtag “menosOdioMaisDemocracia” e pedidos de impeachment. O cluster que 

repercutia favorável ao governo possuía maior densidade de tweets por fazer menção a 

uma manifestação que estava sendo organizada para o dia seguinte por apoiadores do 

governo Dilma. No dia 13 de março, a discussão que repercutia a favor do governo sofreu 

ainda uma maior expansão repercutindo a hashtag “#Dia13Diadeluta” e 

“#GloboGolpista”, tendo em vista que nesse mesmo dia estava ocorrendo em todo o país 

uma manifestação organizada pela CUT (Central Única dos Trabalhadores)
2
. Tal 

manifestação ocorreu em defesa da Petrobrás, dos direitos e da Reforma Política apoiada 

pelo governo Dilma. Ainda no dia 13, o cluster que repercutia com pedidos de 

impeachment sofreu uma pequena expansão.  

 Já no dia 14 de março, esse mesmo cluster favorável ao impeachment continuou a 

expandir, ao passo que o cluster positivo ao governo que repercutia a hashtag 

“MenosOdioMaisDemocracia” sofreu retração. No dia 15 de março, dia do protesto 

realizado nacionalmente contra o governo Dilma
3
, a repercussão em torno das 

manifestações a favor do impeachment sofreu grande expansão. O cluster favorável ao 

governo, embora tenha expandido em comparação com o dia anterior, não alcançou a 

expansão do cluster a favor do impeachment. Nos dias seguintes a este evento, os dois 

assuntos sofreram retração e continuaram a evoluir de forma independente. A figura 3 

apresenta as evoluções sofridas ao longo dos dias pelos assuntos detectados. 

                                                 
1
 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/pessoas-protestam-durante-pronunciamento-de-dilma.html  

2
 http://www.cut.org.br/noticias/cut-mobilizada-para-o-dia-13-de-marco-664c/ 

3
 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/protestos-15-de-marco/  

5.000 
15.000 
25.000 
35.000 
45.000 
55.000 
65.000 
75.000 
85.000 
95.000 

D
ia

 1
3

 d
ia

 d
e 

Lu
ta

/ 
G

lo
b

o
 G

o
lp

is
ta

 

Im
p

ea
ch

m
en

t 

Im
p

ea
ch

m
en

t 

G
lo

b
o

G
o

lp
is

ta
 

Im
p

ea
ch

m
en

t 

M
ai

sD
em

o
cr

ac
ia

 

Im
p

ea
ch

m
en

t 

M
ai

sD
em

o
cr

ac
ia

 

13 de março 14 de março 15 de março 16 de março 

Q
td

 d
e

 T
w

e
e

ts
 

Clusters: Palavras com Maior Frequência 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/pessoas-protestam-durante-pronunciamento-de-dilma.html
http://www.cut.org.br/noticias/cut-mobilizada-para-o-dia-13-de-marco-664c/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/protestos-15-de-marco/


  

 

Figura 3- Gráfico de Transições - Evolução dos assuntos sobre "Dilma" entre 
08/03/15 e 15/03/15 

4. Considerações Finais 

Os resultados apresentados reforçam a eficácia do uso das técnicas de evolução de cluster 

como um recurso promissor para monitorar as transições de assuntos nas redes sociais. Vale 

ressaltar que, este tipo de aplicação é recente no contexto de redes sociais, no entanto 

apresenta-se bastante útil para usuários interessados em acompanhar a evolução de 

determinados acontecimentos ao longo do tempo, sobretudo, para aqueles usuários ou órgãos 

responsáveis por tomadas de decisão em relação ao assunto sobre o qual as evoluções estão 

sendo monitoradas.   
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Abstract. The purpose of this article is to show some of operation of the solar
energy, as would be done implanting it on campus, what advantages it would
bring and what could be done with the generated energy. In addition, what is
the basic difference between her and other renewable energy.

Resumo. O objetivo desse artigo é mostrar um pouco do funcionamento da en-
ergia solar, como seria feita a implatação dela no Campus, quais vantagens ela
traria e o que poderia ser feito com a energia gerada. Além disso, a diferença
básica entre ela e outras energias renováveis.

1. Introdução

Figure 1. Funcionamento de algumas energias.[2]



No Brasil temos várias fontes de energia renováveis que se encaixam bem em
alguns territórios e que podem ser utilizadas. Dentre elas, temos a energia solar, que pode
ser vista como a ”mais limpa”, pois, ao contrário das outras, não interfere tanto no meio
ambiente. Como exemplo de energias limpas que provocam danos temos a energia eólica,
que, mesmo sendo limpa, interfere bastante na migração dos passaros, sem contar que
em alguns momentos a energia gerada não será o suficiente, pois, por ser algo vindo da
natureza, é imprevisı́vel.[1] O mesmo acontece com a energia solar, porém, em Quixadá
seu uso não sofreria tanto com mudanças causadas pela natureza devido a prevalência do
sol praticamente o ano inteiro. Podemos citar também a energia hidrelétrica, que também
é limpa, mas muitas das vezes, para poder ser utilizada, é preciso desalocar comunidades
provocando também alterações climáticas que irão comprometer a fauna e flora que não
se adaptarão a essas mudanças.[3]

Na [Figure 1], podemos ver com mais nitidez o que acontece com a energia gerada
até chegar em uma residência. Como pode ser visto, a energia gerada passa por torres de
transmissão maiores por onde passa praticamente toda energia gerada, logo a seguir é
subdividida em distribuidores e, por fim, chegam nas casas.

Infelizmente nada é perfeito, e falando de energia sempre existirá alguma perda.
A energia solar, como as outras, também tem suas desvantagens. Como exemplo temos
o gasto para sua produção. Mas em que isso tudo se relaciona com Energia Solar no
Campus? Já que existem tantas ”desvantagens” nas outras energias limpas, o que torna a
Solar tão melhor?

2. Considerações
Desvantagens da energia solar. Poluição visual, e utilização de terreno que será ”inuti-
lizado”. Para a fabricação das placas é utilizado componente de dificil acesso, e pouca
quantidade. Fora isso é um material muito tóxico, poluente e de difı́cil manuseio.

Como já foi dito, temos algumas energias limpas que poderiam ser utilizades at-
ualmente. Respondendo um dos questionamentos propostos temos: Já que existem tantas
”desvantagens” nas outras energias limpas, o que torna a Solar tão melhor? A energia
solar se torna muito mais viável que as outras pelo simples fato de no Campus existir
vários aspectos que tornam ela bastante eficaz. Que aspectos são estes? O fato de o sol
ser periódico e sem tantas variações possibilita uma medida e utilização mais tabelada.
Por mais que seja algo vindo da natureza e sem muitas certezas, temos o fato de ser
normalmente a nosso favor (em relação ao que poderia ser utilizado).

3. Material
Com algumas pesquisas de preço que realizei, pude ver que não existe tanta diferença em
relação a preços aqui no Brasil e fora do paı́s. Para o artigo usei como referência a placa
Kyocera KD250GH-4FB2 e controlador MPPT 10A, cujo kit custa, individualmente R$
1479.00. Estou usando o preço individual como base já que se fosse feito para grandes
quantidades o valor mudaria, ficando mais difı́cil uma exposição de valores.

4. Dados Levantados
Medir o comprimento e a largura das àreas onde poderiam ser implantadas as placas
solares nos blocos 1, 2 e RU. Tendo assim como calcular a quantidade de placas que



podem ser colocadas em cada bloco, quanto de energia cada bloco geraria. Como a parte
superior dos blocos é revestida por telhas, estabeleci como telha o espaço onde seriam
colocadas as placas. Pesquisei também um preço de placas (individualmente), quanto
cada uma gera, e suas dimensões.

Table 1. Blocos 1 e 2
Dimensões No de Placas kwh/mês Preço

Telha 1 5.75 x 37.5 111 3468.75 R$ 164.169
Telha 2 5.9 x 7.9 21 625.25 R$ 31.059

Table 2. Bloco RU
Dimensões No de Placas kwh/mês Preço

Telha 1 6.8 x 26 104 3250 R$ 153.816
Telha 2 6.4 x 16.5 54 1678.5 R$ 79.866
Telha 3 6.4 x 14 48 1500 R$ 70.992

5. Instalação
De acordo com o que foi analisado, um bom lugar para instalação dessas placas seria
em cima das ”telhas” que cobrem os blocos. Seria um bom lugar para a instalação pelos
seguintes motivos:

Por ser uma área que normalmente não tem nenhum tipo de uso, não ocorreria o
problema de poluição visual nem alocação de espaço que poderia ser utilizado para outros
fins.

Seria um local de fácil acesso caso necessitasse de algum tipo de manutenção nas
placas.

Como a energia gerada seria utilizada bem próximo das placas, existiria a van-
tagem de uma instalação mais economica e maior aproveitamento da energia gerada, pois
não teria tanta perda de potência.

6. Em que a energia gerada poderia ser utilizada?
Como a energia gerada pelas placas é contı́nua seria muito viável a implantação de
tomadas nas salas e laboratórios. Mas já existem tomadas. O diferêncial das que se-
riam implatadas é que elas poderiam ser totalmente independentes de outra energia que
não fosse a gerada pelas placas. A vantagem dessas tomadas seria uma economia ainda
maior de energia, pois para podermos utilizar a energia que vem das placas, precisariamos
de um inversor de corrente, que transformasse a energia contı́nua em alternada, para de-
pois utilizarmos um carregador que ”transformaria” essa energia alternada novamente em
continua, trabalho que não seria preciso já que da tomada sairia a energia contı́nua. Outra
possı́vel utilização

7. Conclusão
Como foi mostrado no artigo, temos desvantagens e vantagens quando o assunto é ener-
gia solar no Campus.Como desvantagem temos os preços abusivos[4] e partindo desses



preços temos que o retorno desse investimento seria a longo prazo. Como vantagem temos
a economia de energia e um maior aproveitamento da infra estrutura do Campus.

Uma parte que exige um possı́vel aprofundamento é, em que a energia poderia ser
utilizada, muitas melhorias no Campus podem ser feitas com o uso da energia solar.
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Abstract. Manipulated data are powerful resources nowadays, but the amount 

of data has increased and the handling form becomes more complex, requiring 

new technologies to carry out this task. Within this context we have the NoSQL 

solutions that come to solve this problem of handling this large amount of 

data, but always a doubt of which data model to use when realizing the 

modeling. This article aims as a result throught experiments indicate which 

data model when developing a system or model a database. 

Resumo. Dados manipuláveis são poderosos recursos hoje em dia, mas a 

quantidade desses dados tem aumentado e sua forma de manipulação se torna 

mais complexa, necessitando de novas tecnologias que realizem essa tarefa. 

Dentro desse âmbito temos as soluções NoSQL que veio para solucionar esse 

problema de manuseio dessa extensa quantidade de dados, mas sempre a uma 

dúvida de qual modelo de dados utilizar na hora de realizar a modelagem. 

Este trabalho visa como resultado indicar através de experimentos qual 

modelo de dados utilizar na hora de desenvolver um sistema ou modelar um 

banco de dados. 

1. Introdução 

Grandes quantidades de dados vêem sendo geradas constantemente com a ascensão da 

web 2.0, sejam através de redes sociais ou dispositivos físicos conectados a rede tais 

como smartphones, GPS, radares, etc. Nas grandes aplicações web é comum ver uma 

gigantesca quantidade de informações criadas, e a tendência é que haverão mais dados a 

se armezenar. Todo esse amontoado de dados, geralmente não estruturados, torna a sua 

manipulação na forma relacional bastante limitada, necessita-se de uma tecnologia 

eficiente para manipulá-los. Dentro desse contexto surgiram as bases de dados NoSQL 

(STRAUCH et al. 2011), NotOnly SQL, que quer dizer “Não apenas SQL” (DE DIANA 

e GEROSA, 2010). O modelo de dados NoSQL é uma abordagem não-estruturada de 

gerenciamento de dados que preza desempenho, escalabilidade e disponibilidade 

(MARTINS FILHO, 2015). 

O modelo relacional, se baseia na ideia de que todos os dados são armazenados 

em tabelas, que é adotado pelos bancos de dados relacionais. Ao contrário do que muito 

se especula, a tecnologia NoSQL não veio com o intuito de abolir as tecnologias 

relacionais, mas como uma alternativa para suprir suas limitações (KOKAY, 2012). A 

abordagem NoSQL provê vantagens como desempenho, elasticidade e a capacidade de 

manipular uma grande quantidade de dados não estruturados. 



  

Visto as diferenças que as duas abordagens apresentam, surgiu a motivação para 

realizar esse estudo que visa comparar o desempenho do modelo de dados relacional e 

dois modelos não-relacionais: orientado a documentos e orientado a familia de colunas. 

Utilizando uma base de dados com um tamanho de 11.3Gbs, um microbenchmark, as 

métricas de comparação são: uso da memória, tempo de consulta, o throughput ou vazão 

do sistema, ou seja, quantas consultas conseguem ser processadas por unidade de tempo 

e o uso da CPU. A comparação será entre um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados) relacional e dois SGBDs não-relacionais. Os SGBDs escolhidos para a 

realização deste trabalho foram respectivamente: PostgreSQL1 para o relacional, por ser 

um banco de dados tradicional, MongoDB2 e o Cassandra3 para o não-relacional, por 

apresentarem duas abordagens de modelos de dados que têm sido bastante utilizadas em 

aplicações, orientado a documentos e família de colunas respectivamente.  

Existem muitos trabalhos similares ao que está sendo feito com relação ao 

estudo do desempenho de SGBDs relacionais e não-relacionais, porém divergem com 

relação ao que está sendo analisado. As métricas de comparação e os modelos de dados 

utilizados são diferentes. Por meio do resultado deste trabalho, espera-se poder sugerir a 

um administrador de banco de dados ou desenvolvedor de software, por exemplo, qual 

modelo de dados, seja ele relacional ou NoSQL, apresenta melhor desempenho de 

acordo com as atividades a serem desempenhadas: consulta, inserção, remoção e 

migração de dados. A sugestão de modelos será entre relacional, orientado a 

documentos ou orientado a família de colunas. 

2. Trabalhos Relacionados 

Nesta seção é desmonstrado um quadro com os principais trabalhos relacionados a esse. 

Os trabalhos escolhidos, assim como esse, são estudos comparativos, fazem uma análise 

comparando determinados aspectos entre as tecnologias estudadas. O Quadro 1 faz um 

resumo dos aspectos dos trabalhos relacionados demonstrando uma comparação das 

principais semelhanças e diferenças do presente trabalho com os demais relacionados. 

Quadro 1. Comparação dos trabalhos relacionados 

                                                 

1
 http://www.postgresql.org/ 

2
 http://www.mongodb.com/ 

3
 http://cassandra.apache.org/ 



  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Nesta seção será apresentado as etapas que constituem os procedimentos metodológicos  

propostos neste trabalho. 

3.1 Escolha dos SGBDS 

Para este trabalho foram escolhidos SGBD’s com os repectivos modelos de dados 

estudados: modelo relacional, orientado a documentos e orientado a colunas. Onde será 

armazenado a base de dados e aplicado o microbenchmark afim de estudar o 

desempenho de cada SGBD em determinadas situações. A escolha de cada SGBD tanto 

relacional quanto não-relacional, foi baseada na relevância que os mesmos tinham para 

o mercado e para academia, e em seus modelos de dados. Para o modelo relacional foi 

escolhido o PostgreSQL, para o modelo orientado à documentos foi escolhido o 

MongoDB e para o modelo orientado à colunas foi escolhido o Cassandra. 

3.2 Métricas de Comparação 

Para realizar o estudo comparativo foram definidas métricas, que são: uso da memória, 

tempo de consulta e migração, o throughput do sistema e o uso da CPU.  

Essas métricas servirão de base para comparar em quais operações um SGBD 

pode ter melhor desempenho que os outros. Com exceção do throughput do sistema, as 

demais métricas serão avaliadas por cada operação a ser executada. Para medir a métrica 

throughput neste trabalho é fornecido um conjunto de consultas do mesmo tipo. A ideia 

é mensurar quantas consultas são respondidas pelo SGBD por unidade de tempo. Os 

tipos de consultas deste trabalho são apresentados na próxima seção. 

3.3 Definição do microbenchmark 

Foi definido um microbenchmark para mensurar o desempenho dos bancos, em relação 

as operações de consultas, esses testes são definidos sobre valores de chave primária, 

compostos de 4 tipos de consultas. O Quadro 2 representa de forma genérica, o 

microbenchmark que será utilizado para cada banco: 



  

Quadro 2. Microbenchmark genérico das consultas 

Tipo Consulta 

Exact-match PROJETAR m.title   

DA TABELA movies m  

ONDE m.mid = XXX 

Full-scan PROJETAR * 

DA TABELA movies 

Junção PROJETAR m.title  

DAS TABELAS movies m, movie_genre mg 

ONDE m.mid = mg.mid 

Agregação PROJETAR m.title, COUNT(num_votes) 

FROM movies m 

GROUP BY m.title 

Inserção INSERIR NA TABELA movies (title, year, rating, 

num_votes) OS VALORES (‘Mad Max: Estrada da Fúria’, 

yyyy, rrrr,zzzz) 

Deleção EXCLUIR DA TABELA movies ONDE m.mid = XXX 

 

3.3 Coleta dos resultados 

Os dados para análise a partir das métricas serão coletados com o auxílio de 

algumas ferramentas, que informarão dados sobre os custos de cada operação: inserção, 

deleção e as consultas do microbenchmark. Para conseguir resultados mais precisos 

todas as operações e consultas serão relizadas 5 vezes em cada banco e coletados todos 

os valores, afinal os experimentos serão realizados em um ambiente de computação em 

nuvem, em que a máquina pode apresentar diferente desempenho ao longo do tempo 

(DA SILVA, 2012). A partir disso será feita uma média desses valores para cada SGBD 

de cada operação e consulta executada, essas médias serão os valores comparativos 

finais do desempenho dos SGBDs escolhidos para o trabalho. 

Com a utilização do IOStat4, comando utilizado para informar estatística sobre 

a utilização da CPU, enquanto as operações mencionadas acima vão sendo executadas, 

esse comando estará executando em background informando estatísticas sobre a CPU da 

máquina onde os experimentos serão executados. 

Para coletar o tempo de resposta de cada banco para cada operação, será 

implementada pelo autor uma Java pelo autor, que irá executar as operações de inserção, 

deleção e migração e as consultas do microbenchmark retornando o tempo de reposta 

que cada banco levou para realizar as operações. 

                                                 

4
 http://linuxcommand.org/man_pages/iostat1.html 



  

Para medir o throughput do sistema, que é a quantidade de consultas 

finalizadas por unidade de tempo, o autor utilizará o JMeter. Essa ferramenta permite 

simular várias consultas a um banco de dados a serem executadas em paralelo.  

3.4 Análise dos resultados obtidos 

Após todos os experimentos serem finalizados e os dados devidamente coletados, serão 

dispostos em gráficos que representarão o desempenho do SGBD de acordo com cada 

experimento que foi realizado sobre o mesmo. Os modelos de dados serão estudados e 

comparados de acordo com à adaptação do modelo para as operações de: inserção, 

deleção, migração de dados e as consultas do microbenchmark. 

4. Conclusão 

Neste artigo foi apresentado uma proposta para a comparação de tecnologias de 

armazenamento de dados. O objetivo desta proposta é o estudo comparativo de três 

SGBD’s, um relacional e dois não-relacionais, sob uma mesma base de dados. Através 

de diversos experimentos, espera-se ao final desses experimentos sugerir a um DBA ou 

a um desenvolvedor de softwares, qual modelo de dados utilizar em sua aplicação.  
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Abstract. This paper proposes to investigate and present a case study of the                         
exploit in a native multimedia library for the Android mobile operating system.                       
Here will be shown how this exploit happened, main attack vectors from it,                         
possible attack surfaces, attack examples, good defense practiques and                 
prevenction methods both in user’s application space and inside the operating                     
system’s kernel. 

Resumo. Esse trabalho dispõe a investigar e apresentar um estudo de caso da                         
falha (exploit) em uma biblioteca nativa para multimídia do sistema                   
operacional Android. Aqui será apresentado como essa falha aconteceu, o                   
principal vetor de ataque (attack vector) partindo desta falha, possíveis                   
superfícies de ataque (attack sufarce), exemplos de ataques, boas práticas de                     
defesa e métodos de prevenção tanto nas aplicações do usuário quanto no                       
próprio núcleo (kernel) do sistema operacional. 

 

1. Introdução 
A biblioteca Stagefright é uma biblioteca nativa do sistema operacional                   
Android que está presente no sistema desde a versão 2.2 (Froio), fornecendo                       
suporte para as aplicações de alto nível reproduzirem conteúdo multimídia,                   
tais como vídeo e áudio. Até a versão 5.1 (Lollipop) do sistema, a Stagefright                           
teve uma grave falha, catalogada como CVE20151538 , que permite a um                     1

atacante malicioso executar código arbitrário remotamente em qualquer               
aparelho alvo, podendo atingir, inclusive, outros processos e aplicativos que                   
não utilizem a biblioteca. A falha tem sido bastante discutida no meio de                         
segurança de dispositivos mobile pela facilidade em que pode ser explorada                     
em um grande número de aparelhos, com mínimo esforço do atacante, em                       
casos onde nem mesmo é preciso de interação do usuário para ter seu aparelho                           
comprometido. O fato desta biblioteca estar presente em grande parte dos                     
aparelhos Android no mercado (90% no tempo que este documento é escrito) e                         
de também ser usada em aplicativos bastante difundidos pelo público de                     
usuários (tais como Firefox, Google Hangouts e o navegador padrão do                     
Android) aumentou a preocupação da comunidade de pesquisadores e                 
desenvolvedores da área, mesmo após correção do bug na biblioteca, que foi                       
submetido na versão 5.1.1Android. Nas sessões que se seguem, será tratado as                         

1 Pelo Common Vulnerabilities and Exposures da Mitre Corporation 



informações de como se deu essa falha, como ela pode ser explorada (citando                         
vetores  e superfícies de ataque) e possíveis mitigações e métodos de defesa. 

 

2. A falha na Biblioteca 
A falha consistia em um interger overflow, que se encontrava no método de                         
uma classe responsável por ler e processar o conteúdo dos arquivos de vídeo.                         
O código defeituoso possibilitava a execução de instruções maliciosas                 
embutidas no vídeo construído pelo atacante. O vídeo, ao ser executado, nada                       
de anormal faria senão travar o serviço de mídia (aparecendo ao usuário uma                         
janela de aviso “O serviço de mídia travou”), executando seu código sem                       
nenhum outro aviso ou anormalidade a ser notada pelo ataque. 

 

3. Vetor de ataque 
O vetor de ataque principal originado dessa falha são os aplicativos que                       
permitem receber e executar multimídia, tais como Mensagens MMS, Google                   
Hangouts, Whatsapp, FacebookChat, dentre outros. Alvos ainda mais               
desejados são esses aplicativos que, por padrão, não precisam de confirmação                     
ou interação do usuário para executar essa multimídia. Vale ressaltar também a                       
possibilidade do usuário instalar um aplicativo malicioso que propositalmente                 
possa executar um vídeo ‘comprometido’ para obter vantagens no sistema. 

 

4. Superfície de ataque 
Por executar dentro de um sistema operacional mobile , de uso pessoal, a                         
superfície de ataque é bastante ampla. É impossível citar todas as                     
possibilidades, mas iremos ressaltar algumas que seriam mais prováveis de                   
acontecer. A primeira consiste em o atacante mirar nos serviços de contatos do                         
usuário para tentar roubar ou modificar as informações destes; também fazer o                       
navegador abrir um link desejado sem que o usuário tenha algum controle. Um                         
ataque ainda mais audaz poderia se aproveitar de outra falha que possa elevar                         
os privilégios da aplicação para administrador (falha conhecida comoprivilege                   
escalation) e infectar outras aplicações que tenham informações valiosas ao                   
atacante, tais como aplicativos bancários, aplicativos de vendas com números                   
de cartões de crédito, redes Sociais, aplicativo de Telefone e SMS,                     
gerenciadores de senha, dentre outros.  

 

5. Técnicas de defesa 
Das técnicas e métodos de defesa, são aqui citados alguns que se destacam. 

5.1. Evitar a execução de multimídia por contatos e fontes desconhecidas 



Apesar de ser uma mitigação óbvia, muitos aplicativos permitem a execução                     
de multimídia automaticamente, não sendo necessária permissão do usuário.                 
Nem sempre essa função pode ser desabilitada. 

5.2. Usar aplicações que já trataram a falha 

Apesar de ser uma falha de uma biblioteca nativa, muitas aplicações trazem                       
sua própria versão da Stagefright, com o código e a vulnerabilidade já tratada.                         
Exemplos notáveis são o Navegador Firefox Mobile. 

5.3. Usar o Android mais atualizado 

Como foi dito anteriormente, a versão 5.1.1 do Android trouxe uma solução                       
para a falha. É de vital importância manter o dispositivo atualizado. Mas para                         
aqueles que tem um dispositivo antigo, uma solução é ter um celular com pelo                           
menos a 4.2 do sistema, pois nela tem implementada uma defesa para ataques                         
chamada de ASLR , que é uma das mitigações contra execução de código                       2

remoto mais difundidas entre os sistemas operacionais modernos. 

 

6. Conclusão 
Apesar de já ter sido corrigida, devido à grande heterogeneidade do                     
ecossistema dos aparelhos Android, não há garantias de defesa para os                     
usuários de versões mais antigas do sistema operacional que ainda possuam                     
essa falha. A situação só se agrava: quanto mais antigo for o sistema, menos                           
defesas ele terá, sendo assim mais fácil ao atacante comprometer o aparelho e                         
as informações sensíveis deste. Resta assim apenas mitigar essas falhas para                     
aqueles que não podem ter a solução eficaz. 
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Abstract. The objective of this paper is to present a theoretical base of kno-
wledge about basic principles and technological concepts that will allow the
development of an algorithm that will extract the data files provided by opens-
treetmap and will generate graphs of it. The generated graph will be used as the
basis to make quereis over those data.

Resumo. O objetivo deste trabalho é apresentar uma base teórica de conheci-
mentos sobre princı́pios básicos e conceitos tecnológicos, que possibilitarão o
desenvolvimento de um algoritmo que irá extrair os dados de arquivos disponi-
bilizados pelo Open Street Map e gerará grafos a partir do mesmo. Tais grafos
serão a base para a realização de consultas sobre esses dados.

1. Introdução

O Open Street Map 1 é uma ferramenta online que permite a criação e edição de ma-
pas de forma colaborativa. O projeto é de grande utilidade publica e seus dados são
abertos e estão disponibilizados online. Dentre as informações disponibilizadas estão
os mapas de diversas regiões do planeta, mapas esses que contém diversas informações
úteis a quem deseja desenvolver aplicações e a entusiastas em geral. Exemplo de
informações disponı́veis são: latitude e longitude de locais, ruas, rodovias e pontos de
interesse(POI). Os dados, nesse caso os mapas do planeta, podem ser encontrados em di-
versos formatos [Aihkisalo and Paaso 2011], dentre eles: OSM XML, PBF , o5m, OSM
JSON e Level0L. O formato que foi escolhido para ser abordado nesse trabalho, foi o
PBF(ProtocolBuffer Binary Format).

Uma das razões da escolha do formato foi seu alto valor de compressão e perfor-
mance na serialização e deserialização.[MAEDA] faz uma avaliação de performance de
bibliotecas na serialização de objetos em diversos formatos, dentre eles XML, JSON e
formatos binários.

2. Fundamentação Teórica

Antes de uma abordagem mais concisa do formato PBF, é necessário entender alguns con-
ceitos chave, como por exemplo serialização. O processo de serialização é definido como
um processo de transformação dos dados, de um objeto, em qualquer matriz de bytes se-
rial, dependendo do formato selecionado [Aihkisalo and Paaso 2011]. Analogamente o
processo inverso é chamado de deserialização.

1http : //www.openstreetmap.org/



Outro ponto importante a ser analisado é a definição de Protocol Buffers, que
a resumidamente é um mecanismo de serialização de dados estruturados, independente
de linguagem e plataforma, para uso em protocolos de comunicação, armazenamento de
dados, entre outros [Kaur and Fuad 2010]. Essa técnica foi criada pelo Google 2 para re-
presentar os dados na sua infraestrutura de intranet, e foi disponibilizada ao público em
2008 [Kaur and Fuad 2010]. Para representar os dados é utilizado o conceito de mensa-
gens, representado na Figura 1, onde cada mensagem pode ser considerada a estrutura do
objeto que se deseja representar. Essas informações são salvas em arquivos com a ex-
tensão ”.proto” 3, que serão compilados para gerar as classes que irão acessar os dados. É
importante ressaltar que para deserializar tais dados é necessário conhecer sua estrutura,
ou seja, é necessário ter conhecimento do arquivo de definição de estrutura (o .proto).

Figura 1. Representação de uma mensagem

O formato PBF foi projetado tendo como base na implementação de Protocol
Buffers definida pela Google, e tem como principio a representação dos mapas e suas
informações. A definição da estrutura dos arquivos binários do OSM podem ser encon-
trados no Github 4 juntamente com o código fonte.

3. Trabalhos Relacionados
Após uma análise do formato, sua estrutura e detalhes técnicos, é preciso partir para uma
camada mais abstrata, onde é necessário analisar as ligações lógicas entre as informações
como ,por exemplo, o grau de granularidade usado para representar a escala do mapa. a
partir dessa premissa é possı́vel definir caminhos para atingir eficientemente os propósitos
propostos nesse trabalho. Pretende-se colocar tal base teórica em prática, através da

2https : //www.google.com/about/company/
3https : //developers.google.com/protocol − buffers/docs/overview
4https : //github.com/scrosby/OSM − binary



implementação de uma API(Interface de Programação de Aplicações), que será inte-
grada a um Framework de construção de aplicações em redes dependentes de tempo,
Graphast [Magalhães et al. 2014], que está publicamente disponı́vel com código open
source e dessa forma permite que novos algoritmos sejam incorporados, aperfeiçoando
seus serviços.

4. Conclusão
Este trabalho apresenta um breve referencial teórico para futuras implementações de al-
goritmos de transformação de dados Geos-espaciais em grafos. Compreender a estrutura
do formato é o primeiro passo para uma implementação bem sucedida. Entende-se que
a manipulação dos dados não é uma tarefa trivial e que exige um certo grau de conheci-
mento, porém entende-se como possı́vel os objetivos apresentados.
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Abstract. This article describes the steps taken to create a gamificado system 

that can be used in software development projects using Scrum as a basis for 

your process. The article is divided into 4 parts: introduction, concepts, 

development of gamificado system and gamification.  

Resumo. Este artigo descreve os passos seguidos para a criação de um 

sistema gamificado que possa ser utilizado em projetos de desenvolvimento de 

software que utilizam do Scrum como base para seu processo. O artigo está 

divido em 4 partes: introdução, conceitos, desenvolvimento do sistema 

gamificado e a gamificação.  

1. Introdução 

Temos nos dias atuais muitas metodologias para se trabalhar com desenvolvimento de 

software e umas dessas metodologias é o Scrum, uma metodologia ágil que visa 

fornecer software ao cliente de forma rápida e com qualidade. O Scrum preza muito 

pelos valores da comunicação e cooperação entre a equipe para se alcançar os objetivos, 

este clima de colaboração entre os indivíduos de uma equipe  é um fator de grande 

importância para que a equipe tenha sucesso. 

 Como muitas pessoas possuem motivação para jogar, a utilização de técnicas de 

jogos em um contexto diferente que não jogo (gamificação) vem sendo usada para fazer 

com que as pessoas se sintam mais propensas a realizar suas atividades, a utilização 

desta técnica denominamos de gamificação, que pode fazer com que os integrantes de 

uma equipe estejam mais propensos a cooperarem entre si.  

 Este artigo tem como objetivo mostrar como foi desenvolvido um sistema 

gamificado para ser utilizado em projetos de software que utilizam o Scrum como base 

para seu processo. O sistema gamificado criado tem como pretensão promover e/ou 

reforçar a melhor cooperação entre os integrantes da equipe Scrum. 

2. Conceitos 

Nesta seção, serão explicados alguns conceitos chaves que servem para o melhor 

entendimento do artigo. 

2.1. Scrum 

Segundo Schwaber e Sutherland (2013, p. 3) Scrum “é um framework dentro do qual 

pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva 

e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível” 



  

 O Scrum define alguns papeis a serem atribuídos como função, são alguns do 

papeis definidos pelo Scrum: Product Owner, Time Scrum e Scrum Master. O Product 

Owner é o responsável pelos requisitos, o Time Scrum são pessoas que transformam os 

requisitos em software e o Scrum Master é o responsável por manter o processo Scrum 

funcionando. 

 O Scrum também tem alguns eventos que tem como intuito criar uma rotina e 

minimizar a necessidade de reuniões não definidas. Os eventos definidos pelo Scrum 

são: sprint, reunião de planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint, 

retrospectiva da sprint; A Sprint é o esforço que o time de desenvolvimento tem para 

realizar uma tarefa, em um tempo que não ultrapasse um mês. Ao termino de cada 

Sprint, é começada uma nova.  

2.2. Gamificação 

A gamificação é o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos dos games para engajar 

pessoas, motivar a ação e resolver problema (Kapp, 2012). Para incentivar a motivação 

a gamificação utiliza dos elementos de jogos, mecânica e pensamento baseado em jogo 

(Kapp, 2012).  

 Uma parte muito importante dentro da gamificação é como ela consegue motivar 

os seus jogadores a continuar progredindo dentro do jogo sem perder o interesse neste, 

podemos entender a motivação como aquilo que impele uma pessoa a ter determinado 

comportamento ou atitude e, no mesmo sentido, empreender uma ação diante de 

determinada situação ou circunstância (Engelmann, 2010). Para esta proposta de 

trabalho foi se utilizado de dois tipos de motivação, a motivação intrínseca que acontece 

quando uma pessoa é motivada apenas pela atividade, e não por fatores externos 

(Edward L. Deci; Ryan, 2000) e a motivação extrínseca que acontece quando uma 

pessoa se motiva pela distribuição de recompensas.  

 Dentro da gamificação temos alguns elementos que podem ser utilizados em um 

projeto de gamificação, são alguns deles:  badges; avatars; nome lúdico (nickname); xp 

(nível de experiência); progressão; conquistas bloqueadas; feedback. 

2.3. Jogos Cooperativos 

A cooperação é definida por Brown (1994, p. 25) como “a capacidade de trabalhar em 

prol de uma meta comum. Tem a ver com o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para poder resolver problemas em conjunto”. O principal objetivo dos Jogos 

Cooperativos é promover através de brincadeiras e jogos, o desenvolvimento das 

habilidades interpessoais positivas, além de contribuir para a auto estima da pessoa, já 

que a cooperação exclui o sentimento de derrota por parte do jogador. 

 A intenção em se jogar jogos cooperativos vem da vontade de superar desafios e 

não de derrotar os outros; joga-se pela diversão que se tem em jogar, porque se gosta do 

jogo.  

3. Desenvolvimento do sistema gamificado 

O sistema gamificado foi desenvolvido para ser utilizado em projetos de 

desenvolvimento de software que utilizem o Scrum como base de seu processo de 



  

desenvolvimento de software. No desenvolvimento deste projeto foi seguido algumas 

etapas. 

 

3.1. Etapa 1: Escolha da metodologia a ser utilizada para sistema gamificado 

Para este sistema gamificado foi escolhido utilizar da metodologia de Jogos 

Cooperativos devido aos conceitos semelhantes que temos entre esta metodologia com 

os conceitos definidos pelo Scrum, tais como: valorização do trabalho em equipe, 

necessidade de ajudar uns aos outros para se atingir os objetivos, etc.  Essa combinação 

entre Jogos Cooperativos e o Scrum irá permitir maiores possibilidades para se atingir o 

objetivo do sistema gamificado. 

 

3.2. Etapa 2: Escolha dos critérios para selecionar as ações a serem gamificadas 

Antes de gamificar algumas partes do Scrum, foi definido o critério das ações que 

poderiam ser gamificadas, foi definido apenas um único critério: A ação a ser praticada 

deve ter princípios cooperativos. Este único critério foi estabelecido para que o sistema 

gamificado possa incentivar a prática de ações que tenham como fim, o benefício para a 

equipe.  

 

3.3. Etapa 3: Escolha do framework de gamificação 

Após a definição do critério das ações a serem gamificadas foi então planejado a 

gamificação, porém para isso foi necessário escolher um framework de gamificação, os 

frameworks de gamificação tem como proposito estabelecer passos a serem seguidos 

para criar a sua gamificação, dentro deste projeto foi escolhido o framework de 

gamificação proposto por (Werbach; Hunter, 2012), este framework define 6 passos a 

serem seguidos, segue abaixo todos os passos preenchidos para a criação do sistema 

gamificado descrito neste artigo.  

Passo 1: Definir os objetivos de Negócio 

 Neste passo é necessário definir os objetivos a serem alcançados, para este passo 

foi definido apenas um único objetivo: promover a cooperação e comunicação entre os 

jogadores. 

Passo 2: Delinear o comportamento alvo 

 Neste passo é necessário definir os comportamentos que deseja que os 

envolvidos tenham ao decorrer da gamificação de tal modo que esses comportamentos 

possam ser recompensados. Para este passo foi definido dois tipos de comportamentos 

esperados, são eles: cooperação para com o projeto; cooperação para com os colegas. 

Cooperar com o projeto significa que cada integrante da equipe concluiu as tarefas 

designadas a si, e cooperar com os colegas significa que os integrantes estão se ajudando 

para a finalização das atividades de cada um. 

Passo 3: Descrever os Jogadores 



  

 Neste passo é necessário descrever os jogadores que estarão envolvidos na 

gamificação. Para este passo foi descrito os seguintes jogadores: todos as pessoas que 

fazem parte do Time Scrum. 

Passo 4: Desenvolver os ciclos de atividade  

 Neste passo é necessário definir os ciclos de atividade que aconteceram da 

gamificação, Werbach defende dois tipos de ciclos a desenvolver, ele os chama de 

“ciclos de engajamento” e “degraus de progressão” (Werbach; Hunter, 2012). Os ciclos 

de engajamento são ações de um usuário que geram um feedback e os degraus de 

progressão é a experiência que o usuário adquire. Os ciclos de engajamento foram 

definidos da seguinte forma: cooperar com um integrante da equipe ; cooperar com o 

projeto. Já os degraus de progressão foram definidos da seguinte forma: nível de xp 

(experiência), pontos e conquistas adquiridas ao longo da gamificação. 

Passo 5: Verificar o fator “diversão” 

 Neste passo é necessário que se especifique o que pode ser divertido na sua 

gamificação, afinal a diversão é importante porque está diretamente relacionada ao 

engajamento dos usuários (Werbach; Hunter, 2012). Para este passo foi definido que os 

fatores que podem ser definidos como divertido na gamificação são: receber 

reconhecimento do colega; desbloquear conquistas; adquirir mais nível de xp 

(experiência); acumular pontos. 

Passo 6: Implantar as ferramentas adequadas 

 Neste passo é necessário que se especifique as ferramentas de gamificação a 

serem utilizadas no sistema gamificado. Para este passo foi definido que as ferramentas 

de gamificação a serem utilizadas são: utilização de avatares; nome lúdico; desafios; 

desbloqueio de conquistas; pontos. 

  

4. A gamificação 

A gamificação que foi desenvolvida consiste no incentivo e premiação de 

comportamentos cooperativos como, cooperar para com o colega ou cooperar para com 

o projeto.  

 Para esta gamificação foram criadas conquistas que premiam os seguintes 

acontecimentos: o jogador coopera uma determinada quantidade de vezes com alguém 

da equipe; o jogador coopera uma determinada quantidade de vezes com todos da 

equipe; o jogador conclui uma quantidade de tarefas; o jogador conclui todas as suas 

tarefas na sprint. O jogador ao longo do jogo pode desbloquear as conquistas, para isso é 

necessário que ele atinja a meta determinada por cada conquista, na figura 1 temos a 

conquistas criadas para esta gamificação. 

 



  

 

Figura 1: Conquistas  

 

  O jogador também pode adquirir xp (experiência) através do acumulo de pontos, 

para conseguir pontos o jogador deve realizar as seguintes ações: cooperar com alguém; 

pedir ajuda a alguém; e desbloquear conquistas que valem pontos. Na figura 2 temos o 

exemplo de como foi desenvolvido esta parte. 

 

 

Figura 2: Perfil do Jogador 

  

 O sistema gamificado encontra-se está em fase desenvolvimento, ainda é 

necessário avaliar se a evolução do jogador dentro do jogo está muito fácil ou muito 

difícil, é preciso que se alcance um equilíbrio para que seja justo e ao mesmo tempo 

divertido. 
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Abstract. In this paper we present a formulation in flow-based integer program-
ming, proposed in the literature to solve the problem of calculating the evolu-
tionary distance. It’s also provided the preliminary experimental results to the
execution of this model considering only transpositions operations.

Resumo. Neste artigo apresentamos uma formulação em programação inteira
baseada em fluxo, proposta na literatura, para o problema de calcular a
distância evolucionária, e fornecemos resultados experimentais preliminares
para a execução deste modelo considerando apenas operações de transposição.

1. Introdução
A evolução biológica é o conjunto de mudanças nas caracterı́sticas hereditárias de uma
população no decorrer do tempo. Um problema na área de biologia computacional
é calcular a distância evolutiva entre duas espécies. Pedaços de genomas podem ser
trocados de várias formas, afetando seções constituı́das por uma percentagem signifi-
cativa do cromossomo. Esses movimentos são chamados de rearranjos de genomas
[Setubal and Meidanis 1997].

Partindo do princı́pio da parsimônia, em que a natureza utilizaria sempre a melhor
solução ou solução mais simples, a distância evolucionária entre dois genomas A e B é
definida como o menor número de rearranjos necessários para transformar a sequência
dos genes de A igual a sequência de genes de B.

Esse artigo se propõe a implementar um modelo de programação inteira
para distância evolucionária entre genomas criado por [Lancia et al. 2015]. Em
[Lancia et al. 2015], são definidos dois modelos que podem ser utilizados para quais-
quer tipos de rearranjos. Nesse artigo estamos interessados na implementação do modelo
baseado em fluxos e em apenas um tipo de rearranjo (transposição).

2. Fundamentação Teórica
Ao comparar dois genomas A e B de espécies distintas, é necessário realizar um mape-
amento dos genomas com o intuito de encontrar blocos de genes comuns. Isso se faz
necessário devido à grande quantidade de genes no genoma, o que tornaria o trabalho de
calcular a distância de edição computacionalmente inviável. Depois de identificado os
blocos, eles são numerados de 1 a n (número de blocos).

Representaremos um genoma como uma permutação π = (π1π2 . . . πn), onde
πi ∈ N, 0 < πi ≤ n e i = j ⇔ πi = πj .



2.1. Rearranjos

Os tipos de rearranjos de genomas mais comuns são: reversões, transposições,
translocações, fusões e fissões [Dias 2012]. As transposições ocorrem quando um seg-
mento do genoma é destacado e inserido em outra posição [Bafna and Pevzner 1998].
Formalmente, definimos uma transposição ρ(i, j, k), tal que 1 ≤ i < j < k ≤
n + 1, em π = (π1π2 . . . πn) como a operação πρ, que resulta na permutação
(π1 . . . πi−1πj . . . πk−1πi . . . πj−1πk . . . πn)(Figura 1).

Figura 1. Transposição ρ(i, j, k) agindo em uma permutação [Dias 2012]

2.2. Ordenação por Transposição

Definimos a permutação identidade como ι = {1 2 3 . . . n }. Sendo a distância de
tranposição d(π, σ) o número mı́nimo de transposições ρ1, ρ2 . . . , ρt tal que πρ1ρ2 . . . ρt
= σ, podemos reduzir o problema de distância por transposição entre π e σ ao problema de
distância por transposição entre σ−1π e ι, onde σ−1π é gerado ao listar cada elemento de π
na sua respectiva posição em σ. Assim, podemos tratar o problema como uma ordenação
por transposição [Dias 2012].

Por muito tempo a prova de que esse problema é NP-Difı́cil permaneceu aberta.
Recentemente isso foi provado por [Bulteau et al. 2012]. O problema de distância evolu-
tiva ainda possui pouca pesquisa, por isso apenas as operações de reversão e transposição
possuem prova de que são NP-Difı́cil. No caso da reversão com blocos orientados existe
um algoritmo polinomial para resolvê-lo [Setubal and Meidanis 1997].

3. Modelo de Programação Inteira para Rearranjo de Genomas

O modelo de [Lancia et al. 2015] baseado em multicommodity flow é definido a partir de
um grafo de camadas de vértices. Entre duas camadas de vértices existem n2 arestas,
n corresponde ao número de elementos da permutação. Cada aresta conectando dois
vértices i e j de camadas consecutivas representa que o i-ésimo elemento de π passou
para a j-ésima posição em π. Assim, consideramos para duas camadas adjacentes k e
k + 1, que a camada k possui os vértices fontes e a camada k + 1 possui os vértices
receptores.

O grafo possui L camadas, sendo L é um limite superior do problema e pode ser
calculado a partir de algumas heurı́sticas [Dias 2012]. A primeira camada do grafo repre-
senta a permutação inicial π, e a k-ésima camada, para k = L, representa a permutação
identidade (perceba que, como L é um limite superior para o problema, a permutação
identidade pode surgir antes da L-ésima camada).



O modelo proposto por [Lancia et al. 2015] funciona para todos os tipos de rear-
ranjos conhecidos, porém nesse trabalho estamos interessados apenas em transposição.
Para manter o modelo geral, [Lancia et al. 2015] definiram um conjunto de emparelha-
mentos perfeitos O em [n] x [n]. Cada elemento µ ∈ O representa uma operação le-
gal que pode ser feita para sair da camada k para a k + 1. Assumiremos que O =
{µ0, µ1, . . . , µm}, tal que µ0 é o emparelhamento identidade (operação nula), ou seja,
µ0 = {(1, 1), (2, 2), . . . , (n, n)}. A seguir, apresentamos as variáveis, restrições e função
objetivo do modelo.

São definidas duas variáveis: z e x. A variável binária z, para k = 1, . . . , L e
µ ∈ O, tem z = 1 se o emparelhamento µ foi utilizado para ir do nı́vel k para k + 1. Já
a variável x, para cada k = 1, . . . , L, cada fonte i ∈ [n], e cada (a, b) representando uma
aresta, tal que a pertence ao nı́vel k e b pertence ao k + 1, representando, por sua vez, a
quantidade de fluxo indo do vértice i até o vértice πi no último nı́vel, passando pela aresta
(a, b). A função objetivo tem como intuito minimizar o número de emparelhamentos
identidade. Assim, temos que :

min
L∑
k=1

∑
µ∈O−µ0

zkµ(1)

As restrições do modelo são :

• Restrições de saı́da de fluxo :
∑n

j=1 x
1i
ij = 1, ∀i = 1, . . . , n (2)

• Restrições de entrada de fluxo :
∑n

j=1 x
Li
jπi

= 1, ∀i = 1, . . . , n (3)
• Restrições de conservação de fluxo :

∑n
j=1 x

ki
aj −

∑n
j=1 x

k−1,i
ja = 0, ∀i = 1, . . . , n,

∀k = 2, . . . , L (4)

Além dessas, temos as restrições (5), (6) e (7). Em (5) o objetivo é garantir que
apenas arestas que estão na operação µ utilizada em determinado nı́vel k podem ser utili-
zadas. Já (6) é utilizada para obrigar que os emparelhamentos identidade sempre fiquem
nas últimas camadas. E (7) define que cada nı́vel possui apenas uma operação µ utilizada.∑n

i=1 x
ki
ab ≤

∑
µ∈O|(a,b)∈µ z

k
µ, ∀a, b ∈ [n], ∀k = 1, . . . , L (5)

zkµ0 ≤ zk+1
µ0

, ∀k = 1, . . . , L− 1 (6)∑
µ∈O z

k
µ = 1, ∀k = 1, . . . , L (7)

zkµ ∈ {0, 1}, xkiab ≥ 0, ∀k = 1, . . . , L, ∀µ ∈ O, ∀i = 1, . . . , n ,∀a = 1, . . . , n,
∀b = 1, . . . , n (8)

4. Implementação e Resultados

Implementamos o modelo apresentado utilizando a linguagem de programação Java e a
biblioteca CPLEX da IBM [Cplex 2009]. Para estimar o número de camadas do grafo
(L), foram utilizadas as heurı́sticas implementadas por [Dias 2012]. Para a realização dos
testes foi utilizado um computador com processador Intel Core i5 2,6Ghz, 8GB de RAM
e executando o sistema operacional Ubuntu 14.04.



Tabela 1. Resultados dos testes utilizando permutações πT e πK.
π = {n n-1 . . . 0} π = {n n-2 . . . 2 1 . . . . n- 3 n-1}

n Tempo (ms) L Tempo (ms) L
2 673 1 504 1
3 8 2 6 1
4 45 3 68 2
5 30 3 36 2
6 939 4 475 3
7 5109 4 212 3
8 650668 5 13919 4
9 3767222 5 32871 4
10 Timeout 6 Timeout 5

Os testes utilizaram-se de entradas de duas formas: i) πT , tal que πT = {n n −
1 . . . 1}, e ii) πK, tal que πK = πK = {n n−2 . . . 2 1 . . . n−3 n−1}. Colocamos duas
horas como tempo limite de execução dos testes, e nesse tempo o modelo não conseguiu
resolver instâncias com n > 9. Os resultados são mostrados na Tabela 4.1 :

5. Trabalhos Futuros
Os resultados preliminares mostram que o modelo não é capaz de ser executado na prática,
pois não foi possı́vel resolver instâncias de tamanho maior ou igual a 10. Instâncias re-
ais do problema requerem entradas de tamanho várias ordens superior ao tamanho das
permutações em que o modelo conseguiu gerar resultados. Para o melhor do nosso co-
nhecimento, a literatura possui alguns modelos de programação linear inteira, mas ne-
nhum deles conseguiu resultados significativos na prática. Como trabalho futuro, preten-
demos aplicar a técnica de relaxação lagrangeana para reduzir as restrições do problema
às restrições de um problema de fluxo. Com isso, esperamos obter melhores limites infe-
riores e superiores, permitindo assim resolver instâncias de tamanhos maiores.
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Resumo. Esse artigo tem como objetivo mostrar aos alunos de ensino médio e
superior as noções de como influênciar o meio ambiente, alunos esses que prin-
cipalmente cursam cursos voltados a tecnologia. Ideias de desenvolvimento
para que venham a inovar cada vez mais os recursos que beneficiam a na-
tureza. Importante mostrar formas de diminuir a poluição tecnológica que tanto
prejudicam o ambiente. No artigo será proposto um projeto que possivelmente
será aplicado na universidade federal do ceará - campus Quixadá. O projeto
será utilizar nossos meios tecnológicos para influênciar e organizar eventos de
conciência ambiental, como coletas e palestras. Mostrar importâncias e con-
ceitos de Tecnológica da informação verde (TI VERDE).
Palavras chave: tecnológia, ambiente, recursos.

Abstract. This article aims to show high school students and above the notions
of how to influence the environment, those students who are studying courses
mainly focused technology . Development of ideas to come to innovate more and
more features that benefit nature. Important to show ways to reduce the pollution
technology that both harm the environment. Article will be offered a project that
will be possibly applied to the Federal University of Ceará - Quixadá campus.
The project will use our technological means to influence and organize environ-
mental consciousness events such as collections and lectures. Show amounts
and concepts of Green Technological Information (GREEN TI).
Key words: technology , environment, resources.

1. Introdução
O meio ambiente vem sofrendo a cada dia mais enquanto a tecnologia e seus recursos
continuam a aumentar. Logo é possı́vel imaginar como seria a realidade com a tecnologia
e a sustentabilidade de certa forma unidas. O meio ambiente requer a cada dia, maior
comprometimento da população, no que diz respeito aos cuidados do homem, no sentido
de preservar nossos recursos naturais [6]. Perante essas palavras os alunos e todos podem
notar o que deve ser feito, como prevenções e correções.

Não há dúvidas que as oportunidades de desenvolver novas tecnologias são grandes
em um paı́s que necessita de soluções tecnológicas apropriadas para resolver seus prob-
lemas de tratamento de lixo adequado e saneamento básico, inexistentes em mais de 70%
de seus municı́pios, sem contar a necessidade de desenvolvermos novas fontes de energia,
que sejam ao mesmo tempo eficientes, menos agressivas ao meio ambiente e renováveis
[2]. Necessitando dessa forma, de novas maneiras de agir perante a educação ambiental e
a relação da mesma com tecnologias existentes.



Inovação tecnológica é elemento gerador de mudanças que não se relaciona ape-
nas com questões de ordem técnico-cientı́fica, mas apresentam também dimensões de
ordem polı́tica, econômica e sóciocultural [1]. Necessário inserir sustentabilidade nes-
sas dimensões relacionadas a inovações tecnológicas. É possivel inovar de forma que
a natureza também seja beneficiada, como por exemplo, controladores de irrigação para
grama e plantas, evita o desperdicio e resulta no zelo por um de nossos principais recursos,
a água.

TI Verde é a forma de desenvolver e promover a sustentabilidade encontrada pelas
empresas envolvidas com tecnologia da informação. A sustentabilidade vem sendo dis-
cutida por vários setores da sociedade e ganhou força desde o inı́cio dos anos 2000. Hoje
as empresas ligadas ao TI começam a trabalhar questões relacionadas ao TI Verde [4].

É aconselhável trabalhar com a TI Verde sempre que possivel. Não somente as
empresas devem aderir esse conceito, os alunos de ensino médio e superior também de-
vem ter conhecimento sobre tal área, de forma que consigam compreender que a natureza
e a tecnológia têm várias coisas em comum, e que as diferenças podem ser um desafio
para as duas, mas que é possivel criar uma ponte de comunicação entre os dois ambi-
entes e resolver ou amenisar com o uso da tecnologia determinados problemas do meio
ambiente.

2. Metodologia

Para iniciar o projeto será formulado uma sequência de reuniões com determinado grupo
de alunos e professores que irão de certa forma organizar de fato os recursos usados no
decorrer do projeto. Em relação a quem serão esses alunos é possı́vel fazer uma enquete
no próprio campus, onde quem queira participar se manifeste e se comprometa com os
serviços e demandas do projeto em geral. Quanto aos professores deve-se procurar aque-
les que tenham afeição pela educação ambiental para acompanhar e auxiliar o grupo.

Depois do grupo construı́do, é hora de organizar as reuniões que serão realizadas
todas as semanas em um dia a ser determinado pelos organizadores e participantes. A
reunião consiste em mostrar para os participantes as importâncias de preservar e zelar
o meio ambiente, por meio de apresentações, discurções, debates e também escursões a
lugares próximos que por sua vez necessitam de mudanças e possı́veis melhorias.

Alguns dos temas a serem tratados e mencionados nas reunião são: A tecnologia
da informação verde, educação ambiental, maneiras da tecnologia intervir no meio ambi-
ente, utilização de tecnologias do dia a dia para melhoria de possı́veis recursos naturais.

Paralelo a esses assuntos, também é importante tentar organizar e estudar desen-
volvimentos de softwares para que de certa forma possam auxiliar a natureza, usando
tecnologias como, controladores, sensores, entre outros. Esses softwares mesmo que não
possam ser construı́dos totalmente pelos alunos envolvidos, é possı́vel também integrar
com outros campus que possam completar o projeto de desenvolvimento. Professores
irão auxiliar durante o decorrer de todo o processo, já que os participantes possivelmente
não possuem total conhecimentos em programação, principalmente quando for usado tec-
nologias desconhecidas.

A cada encontro será retirado um tempo para organizar um evento mais significa-
tivo dentro ou fora da universidade, evento esse como uma coleta do conhecido e-waste.



Tudo aquilo que é relacionado à tecnologia, como computadores, celulares e afins e que
se tornaram obsoleto e não será mais úteis para a empresa terão que ser descartados [4].

Essa coleta consiste em reunir todo e qualquer material eletrônico inutilizado de
todos que compõe o campus seja aluno, professor, gestor. Com o material coletado nesse
dia em mãos, será preciso comunicar-se com empresas que possam nos ajudar com esse
e-waste, ou seja, levá-lo para o local adequado e fazer com ele o que deve realmente ser
feito. Importante ressaltar que também é aceitável levar esses eventos para outros locais,
como universidades e colégios tanto na cidade de Quixadá, como em cidades vizinhas,
como Quixeramobim.

Aumentando de forma eficiente o ensino e os conhecimentos sobre educação am-
biental, considerando que (...) nos últimos anos, instituições públicas e privadas vêm
demonstrando interesse crescente em fomentar a Educação Ambiental, o que tem se dado
de vários modos [7].

3. Considerações Finais
O uso de tecnologias sustentáveis têm grande impacto na sociedade em geral, os proje-
tos acima irão mostrar que é possivel gerar um ambiente em que a tecnologia e o meio
ambiente caminhem juntos.

É importante compreender que a tecnologia é um elemento que marca e identifica
perı́odos da história, sendo um importante instrumento para definir rumos, ditas alterações
e influenciar decisões polı́ticas, econômicas e sociais. Em ouras palavras não um marco
somente a partir da modernidade [6]. E impulsiona certas correções que determinado
lugar necessita.

Levando em consideração o estado atual do pais é importante notar que ”(...) Es-
tratégias de inovação tecnológica concebidas dentro dos princı́pios do Desenvolvimento
Sustentável e de tecnologias apropriadas (TA) poderá ser de importante peso na definição
de tecnologias-chaves em que o paı́s deva investir (...)[1]”.

Contudo, o projeto vai fazer com que os alunos percebam cada vez mais a im-
portância da tecnologia sustentável. O projeto em geral vai fazer com que o interesse
dos estudantes seja despertado e consequentemente suas habilidades perante a novos con-
ceitos sejam aperfeiçoadas.
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Abstract. Information technology is increasingly inserted in the middle of 

society and the business environment. Making processes of a company 

available anytime from anywhere can be a differentiator for the company and 

allows greater mobility to their employees without ignoring tasks that depend 

on the company's internal environment. This paper proposes a website that 

makes it possible to remotely access a computer on a network under NAT with 

use of the RFB protocol via VNC without the need of the computer being 

active and idle system with the use of technology Wake on LAN. 

Resumo. A informática está cada vez mais inserida no meio da sociedade e no 

ambiente empresaria. Tornar processos de uma empresa disponível a 

qualquer momento a partir de qualquer lugar pode ser um diferencial para a 

empresa e permite uma mobilidade maior aos seus funcionários sem que 

sejam deixadas de lado suas tarefas que dependem do ambiente interno da 

empresa. Este artigo vem propor um website que torna possível o acesso 

remoto a um computador em uma rede local sob NAT com uso do protocolo 

RFB por meio do VNC, sem a necessidade do computador está com o sistema 

ativo com o uso da tecnologia Wake on LAN. 

1. Introdução 

A informática está cada vez mais presente no dia-a-dia da sociedade, de forma que se 

tornou parte da rotina diária, do entretenimento e principalmente uma ferramenta de 

trabalho indispensável para realização dos processos organizacionais de uma empresa. 

 Analistas preveem que num curto espaço de tempo as redes perderão a 

característica de estruturadas e passarão a serem redes cada vez mais flexíveis, 

consumando-se a ideia de ubiquidade na sociedade. A evolução deste processo facilita 

cada vez mais que informações possam ser acessadas remotamente por diversos 

dispositivos em qualquer momento e de qualquer lugar. [Applegate, McFarlan e 

McKenney, 1996]. 

 Uma das maneiras de facilitar essa flexibilidade é com o uso do acesso remoto, 

que permite acesso a um computador conectado a internet de qualquer outro que 

também esteja conectado. 

 Este trabalho propõe um sistema para integração do recurso de acesso remoto via 

VNC em parceria com a tecnologia WOL sobre um website destinado a uma rede 

corporativa e realizar uma análise sobre o desempenho e apresentar requisitos para um 
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funcionamento viável. O propósito da implementação é permitir a realização de tarefas 

em um computador que esteja em uma rede sob NAT a partir de um navegador WEB. 

2. Virtual Network Connection (VNC) 

O VNC (Virtual Network Connection) é uma aplicação que funciona sobre o protocolo 

RFB (Remote FrameBuffer), um protocolo simples de acesso remoto gráfico que 

permite que um cliente visualize e controle outro computador à distância. 

 O RFB é composto por um Cliente RFB e um Servidor RFB. O cliente RFB 

normalmente é um computador com um dispositivo de ponteiro e teclado de onde o 

usuário enviará qualquer comando que ele desejar a uma máquina remota. Na outra 

extremidade está o Servidor RFB onde são recebidos os comandos enviados pelo 

usuário através de outra máquina e onde os Framebuffers são originados. 

 O protocolo RFB se destaca pelo quão simples é de se usar um cliente RFB, 

necessitando de requisitos mínimos de hardware e software para tornar possível o acesso 

a uma máquina onde o Servidor RFB estiver executando. O protocolo apresenta uma 

interoperabilidade ampla, podendo ser executado sobre qualquer sistema operacional, 

incluindo o X11, usado no Linux e Unix.  

3. Wake on Lan (WOL) 

Wake On Lan (WOL) é uma tecnologia de hardware e software que permite o 

acionamento de um computador desligado através do envio de pacotes especiais pela 

rede para um computador que esteja equipado e habilitado a responder tais pacotes. 

 A tecnologia permite a administradores fazerem manutenções no sistema mesmo 

que o usuário tenha desligado o computador. O recurso permite ao administrador ligar 

um sistema remotamente para que os mesmos possam receber atualizações ou, se 

configurado previamente, iniciar um servidor de acesso remoto para que um cliente de 

acesso remoto possa realizar tarefas neste sistema remotamente. 

4. Sistema proposto 

O sistema proposto utiliza-se de um website implementado em PHP e um cliente VNC 

em flash disponibilizado pela Kanaka. Neste estão contidos a autenticação e o controle 

de usuário, e ele ainda oferece uma conexão criptografada para prover um acesso seguro 

a um ambiente empresarial. 

 A figura 1 mostra a disposição do sistema para prover acesso remoto a 

computadores de uma empresa que utiliza NAT para acesso à internet, situação em que 

se encontra a maioria das empresas hoje. 



  

 

Figura 1. Disposição do sistema 

 No website é disponibilizado o cadastro de usuários e computadores, permitindo 

que cada usuário tenha permissões de administrador ou de convidado e a cada um destes 

usuários é possível configurar a quais computadores eles terão acesso remoto. 

 A tecnologia WOL faz-se necessária quando o usuário do computador servidor 

tiver desligado o computador. Com a WOL habilitada, a placa mãe permanece com 

alguns recursos ativos que permitem a escuta da rede. O NAT, aqui também utilizado 

como servidor web, envia um pacote específico destinado ao Media Access Controle 

(MAC) do computador escolhido para acesso, então é aguardada a inicialização do 

Sistema Operacional e posteriormente a inicialização do servidor VNC previamente 

configurado para inicializar junto com o SO. Este tempo de espera está definido para 

dois minutos, durante este tempo o NAT ficará tentando comunicação com o servidor 

VNC através de PING (do protocolo ICMP) até se obter uma resposta positiva, a partir 

daí se aguarda mais cinco segundos, tempo para que o servidor VNC inicialize. O 

usuário é redirecionado automaticamente para estabelecer acesso remoto digitando a 

senha configurada no servidor VNC. Toda essa comunicação é realizada com 

criptografia, o que permite mais segurança no momento do acesso. 

4. Consumo de banda de internet 

O protocolo RFB possibilita acesso remoto consumindo o mínimo de banda possível. O 

servidor RFB só envia uma tela para o computador cliente quando este a solicita, 

permitindo que o consumo seja diretamente relacionado à frequência dos comandos 

enviados a partir do cliente. Além disso, o protocolo envia somente partes modificadas 

da tela, assim o total de dados enviados para atualização de uma tela fica reduzido ao 

total de pixels alterados na tela em relação à visualização anterior enviada para o 

usuário. 

 Para testes de consumo de banda foi monitorada a taxa de upload da placa de 

rede do servidor RFB durante acessos remotos. Para isso utilizou-se a ferramenta 

Zabbix, solicitando este dado a cada minuto. Em todos os acessos remotos foram 

realizadas tarefas que representassem uma atividade significativa no computador 

servidor, colhendo dados válidos para serem aplicados a maioria dos acessos reais onde 

usuários poderiam estar editando um texto ou operando um sistema ERP de sua empresa 



  

remotamente. As configurações do servidor RFB foram mantidas como automáticas, 

onde o sistema analisa a capacidade da rede e altera a taxa de atualização e resolução em 

função deste quesito. 

 O sistema proposto foi totalmente virtualizado usando a ferramenta VirtualBox, 

software gratuito, em conjunto com Wake on Lan Virtual Machine, que disponibiliza 

uma versão de testes, tendo com função escutar a rede em busca de pacotes Wake Up 

para ligar a máquina virtual correspondente. 

Tabela 1. Consumo de banda 

  
Acesso 

1 
Acesso 

2 
Acesso 

3 
Acesso 

4 
Acesso 

5 
Acesso 

6 

Consumo de banda máxima 
(Kb/s) 

148 205 176 157 152 161 

Consumo de banda médio (Kb/s) 108 152 134 127 132 130 

Duração (min) 9 15 12 17 14 15 

 

5. Conclusões 

Os recursos utilizados para prover acesso remoto a uma rede corporativa através desta 

proposta podem ser utilizados sob uma vasta operabilidade, tanto no lado servidor 

(computador a ser acessado) como no lado cliente, já que não necessita de instalação de 

nenhum programa, podendo ser realizado a partir de uma Lan House ou qualquer 

computador conectado a internet disponível no momento. O protocolo RFB mostrou-se 

muito eficaz no gerenciamento do consumo de banda, dispensando uma banda larga de 

alta velocidade para que o sistema possa ser implantado em uma empresa. Como 

trabalho futuro, o sistema pode migrar o cliente VNC em flash para HTML5, 

aumentando ainda mais a interoperabilidade ou ainda disponibilizar o website em 

formato mobile, para que o acesso remoto possa ser realizado a partir de smartphones ou 

tablets, permitindo realizar pequenas tarefas ou visualizações do computador para 

eventuais auxílios aos usuários pelos responsáveis pela administração da rede local. 
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Abstract. Educational institutions are increasing the use of information tech-
nology to introduce students to interactive media that can enrich the lessons.
The objective of this article is to present a small study about the relationship of
digital games with the learning of the contents presented in schools, which help
both children and adolescents as people with older age.
Present as well some games that help its users have greater proficiency in both
disciplines that are presented in educational institutions, as in disciplines of
other subjects and in everyday life of people.

Resumo. As instituições de ensino estão incrementando o uso das tecnologias
de informação para apresentar aos alunos mı́dias interativas que possam en-
riquecer as aulas. O objetivo deste artigo é apresentar um pequeno estudo
sobre a relação de jogos digitais com o aprendizado dos conteúdos apresenta-
dos nas instituições escolares, que ajudam tanto crianças e adolescentes como
pessoas com a idade mais avançada.
Apresentar também alguns jogos que ajudam os seus usuários a terem uma
maior proficiência tanto nas disciplinas que são apresentadas nas instituições
de ensino, como em disciplinas de outras temáticas e no dia a dia das pessoas.

1. Introdução

Desde crianças somos expostos a diversos meios de entretenimento, cada um tendo sua
própria amaneira de interação e modo de entreter os seus usuários, um bom exemplo são
os jogos digitais, que tem como pressuposto pegar objetos do mundo real e transforma-
los, colocando-os em um cenário fictı́cio e interativo, como se fossem simuladores.

O Dossiê MTV Universo Jovem (2010) revela um dado intereçante em relação ao
comportamento dos jovens, aproximadamente 60% deles jogam algum tipo de jogo pelo
menos 10 horas por semana. Considerando que existem aproximadamente 64 milhões
de jovens no paı́s, estima-se que há no Brasil por volta de 38 milhões de jogadores.
[Mendes 2012]

Tendo essa informação como foco, e devido a essa grande quantidade de usuários
de jogos é possı́vel compreender que podemos usar os jogos para o melhoramento do
aprendizado de seus usuários, podendo ser, tanto crianças e adolescentes como pessoas
com a idade mais avançada, nas mais variadas áreas de ensino.

Existem três principais tipos de jogos, o primeiro tipo são os jogos que foram
criados principalmente para ajudar no aprendizado nos conteúdos pedagógicos de sues



usuários, por segundo temos os jogos que não foram criados pesando em repassar con-
hecimento, mas acabam ensinando bastante os seus usuários, e por ultimo os que não
se encaixam nos tipos acima. Iremos abordar principalmente o primeiro tipo, mais sem
esquecer os demais.

2. Os Jogos

Os jogos são bastante populares entre as pessoas, independente da idade ou sexo podemos
ver que muitos apresentam uma fascinação por jogos digitais ou eletrônicos, principal-
mente por usuários que procuram um meio de se divertir. Vemos isso, pois a procura de
jogos que são disponibilizados em lojas virtuais ou fı́sicas é bastante significativa.

Os jogos eletrônicos propiciam diversão sem precedentes para as pessoas. Além
disso, a indústria dos videogames é uma das maiores do mundo, superando a indústria
bilionária do cinema em arrecadação, e está em expansão.[Flausino 2008]

A uma grande dificuldade em relacionar os jogos com o aprendizado dos seus
usuários, pois tem que haver uma grande colaboração entre pedagogos e desenvolvedores
para a criação de games apropriados para repassar um conhecimento bem proveitoso para
os seus usuários.

O custo para desenvolver games com as caracterı́sticas que seduzem os jogadores
voltados para o cenário pedagógico ainda é muito alto, dependendo muitas vezes de fi-
nanciamentos de agências de fomento governamentais, já que não existe por parte das
indústrias interesse por mı́dias que tenham grande apelo pedagógico.[Alves 2008]

As empresas de desenvolvimento de jogos, atualmente focam-se em jogos que ten-
ham uma maior interatividade com seus usuários, com os melhores gráficos e jogabilidade
possı́vel, muitas vezes desenvolvem jogos sem pensar em repassar algum conhecimento
que seus usuários venham a utilizar futuramente em outros ambientes.

A CTS Game Studies é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de jogos
eletrônicos com objetivo de analisar criticamente mı́dias de games e estudos, para ser
usada como um meio comunicativo, artı́stico e cultural.

Para isso o núcleo realiza eventos, elabora artigos e desenvolve jogos eletrônicos
que possam repassar a mensagem a um publico bem diversificado.

Alguns dos destaques do CTS Game Studies incluem artigos e entrevistas apre-
sentadas em jornais e seminários internacionais, assim como debates e mesas de discussão
realizadas com figuras da indústria e da academia dos jogos eletrônicos.

Seus artigos levam em consideração as ramificações do tema jogos e aprendiza-
gem como a ‘gameficação’, jogos do futuro e o mercado de games. Seus eventos também
contam como uma grande vantagem no desenvolvimento deste tema, contando com temas
como, saúde em jogos e Games: Uma mı́dia de expressão.

3. Jogos Digitais

Neste tópico serão apresentadas algumas informações sobre jogos digitais. Como o seus
conceitos e representações.

Assim como outras tecnologias, os jogos digitais evoluı́ram de acordo com a época



em que eles estão inseridos. Além de possuı́rem novas caracterı́sticas eletrônicas, a forma
de utilização também está sendo modificada a cada nova geração. [Carniello 2010]

Com uma simples análise, é evidente notar que os jogos digitais estão intima-
mente ligados aos computadores, numa visão mais abrangente, como PC’s, consoles de
videogame e celulares. [Lucchese and Ribeiro 2009]

Podemos encontrar diversos gêneros de jogos digitais, como exemplo, jogos de
ação, educativos e de aventura.

Uma caracterı́stica dos jogos digitais são as regras as quais são regidos, pois com
o decorrer de todo o desenvolvimento dos jogos, são aplicadas algumas regras que não
podem ser questionadas ou alteradas depois que o jogo é concluı́do. Diferentemente dos
jogos não digitais que por sua vez permite que os usuários alterem as regras como bem
entenderem.

4. Gênero de Jogos
Nos jogos digitais gênero é a forma de diferenciar os tipos de modalidade que cada
jogo apresenta para os seus usuários. Os jogos apresentam diversos gêneros, os prin-
cipais gêneros procurados pelos gamers brasileiros são ação, aventura, corrida, esporte,
estratégia, FPS, luta, MMORPG, plataforma.

Ação: Estilo de jogo que estimula o raciocı́nio rápido e a velocidade dos seus
jogadores.

Aventura: Gênero de jogo que foca no principalmente do enredo do jogo e não
nos gráficos.

Corrida: Jogos que se situam em percorrer determinado trajeto que conecta dois
pontos, no menor tempo possı́vel.

Esporte: Gênero que simula os esportes tradicionais existentes no mundo, po-
dendo ser jogos atléticos como o futebol ou o basquete, ou radicais como skate.

Estratégia: Jogos de categoria em que os jogadores tomam as decisões ao decorrer
do desenvolvimento do jogo para superar os desafios que são apresentados.

FPS: Do inglês First-Person Shooter (Atirador em primeira pessoa), é o gênero
onde o jogador ver exatamente como o personagem veria, mostrando apenas os braços o
equipamento que esta carregando e o cenário a sua frente.

Luta: Gêneros onde se apresenta o combate de dois ou mais personagens, com
golpes ou poderes especiais.

MMORPG: Estilo de jogo que permite a interação de muitos usuários, onde po-
dem criar seus personagens em um mundo virtual.

Plataforma: Gênero em que o usuário faz com que seu personagem corra e pule
entre plataformas, enfrentando obstáculos e inimigos.

5. Jogos Pedagógicos
Neste tópico serão mostrados alguns jogos que foram criados com total vinculo educativo,
alem de pequenas informações sobre os mesmos.



CODE: É um jogo online encontrado no site code.org, que tem a principal função
de ensinar aos seus usuários fundamentos básicos de programação, utilizando blocos
como artifı́cio para os comandos.

Expressões numéricas: É outro jogo online, encontrado no site
http://goo.gl/C4J4B0, que apresenta vários nı́veis em uma forma bastante interativa
de como resolver expressões matemáticas básicas.

Multiplicação: Este é um jogo também online (http://goo.gl/sGkII0) e voltado
para o ensino da matemática, mais desta vez apresenta um diferencial do anterior, pois
agora á uma contagem regressiva de tempo, que impõe ao jogador ter um raciocı́nio mais
rápido para resolver as operações.

You Are Trash! : Do inglês ‘você é um lixo’, é um jogo desenvolvido pela CTS
Games Studies, bem simples e rápido, com um tema relacionado ao meio ambiente, onde
o jogador deve ajudar um personagem a fugir de um fabrica de reciclagem e ter um
raciocı́nio para combinar lixos recicláveis, e reflexos para desviar de obstáculos.

Outros jogos foram desenvolvidos para ajudar seus usuários com a aprendizagem,
podem ser encontrados nestes sites http://goo.gl/c0uZmj, http://educajogos.com.br/.

6. Jogos Semipedagógicos

Neste artigo serão considerados jogos semipedagógicos aqueles que não foram criados
especialmente para repassar conhecimento para os seus usuários, mais de uma forma
um pouco informal repassa bastantes informações, mesmo que não seja relacionado aos
materiais escolares.

Call of Duty: É um jogo FPS que começou sendo lançado para computadores mais
logo depois foi lançado para outros consoles, este jogo alem de não ser feito para repassar
conhecimento tem uma boa abordagem sobre as guerras que ocorreram no mundo, o seu
primeiro titulo foi centrado na segunda guerra mundial.

God of War: É um jogo onde o enredo se passa na Grécia antiga, onde personagem
principal é um lı́der do exercito de Esparta, o jogo trás um grande ensinamento sobre
a mitologia grega, pois trata os mitos que existiam naquela época, como semideuses e
criaturas mı́sticas.

7. Jogos não pedagógicos

Neste tópico serão mostrados jogos que foram criados apenas para a diversão de seus
usuários, sem vı́nculos educativos.

Sonic: Alem de ser um jogo bastante popular, não tem vı́nculos educativos, pois
a jogo se trada de um personagem que fica correndo na fase para chegar ao outro ponto e
vencer o vilão do jogo.

Grand Theft Auto: Esta série é focada em cidades fictı́cias dominadas pelo crime
e pelas gangues de rua. Baseia-se na vida de um criminoso onde o seu objetivo é realizar
assaltos e viver na criminalidade a fim de conquistar a cidade através da ‘força’. O jogo
pro se tratar de tanta violência não é tratado como pedagógico.



8. Jogos Não Digitais
O que diferencia diretamente os jogos digitais dos não digitais é a presença do cenário
fictı́cio que os jogos digitais apresentam em sua composição. Os nãos digitais são carac-
terizados por terem uma interação fı́sica com o usuário. Os jogos não digitais tem em sua
maioria a possibilidade de ajudar o sues usuários com o melhoramento de algumas ca-
pacidades fı́sica ou motora, como os jogos esportivos e jogos de tabuleiro que predomina
o uso do raciocı́nio de seus jogadores.

9. Metodologia
A formulação e criação deste artigo foram divididas em quatro etapas seguidas sequen-
cialmente.

1. Primeiramente focamos na escolha do tema que seria abordado neste artigo.

2. Por segundo começamos as pesquisas e levantamentos bibliográficos em arti-
gos, livros e sites que poderiam ajudar na formulação deste artigo.

3. Por terceiro começamos as pesquisas de jogos que foram criados e/ou poderiam
ser usados para educação e aprendizado de seus usuários em diversas áreas de ensino.

4. Na quarta etapa pegamos as informações reunidas e começamos a construção
do artigo.

10. Conclusão
Em virtude do que foi descrito, percebe-se que os jogos digitais são bastante proveitosos
para serem usados como uma forma de repassar conhecimento para os seus usuários in-
dependentes de idade ou área da educação, principalmente pro possuir um numero muito
grande de usuários, e por terem uma forma lúdica já conhecida e aceita por esses usuários.
E com toda a evolução da tecnologia gráfica, os jogos tendem a ficarem cada vez mais
interativos com os seus usuários podendo assim ter uma maior proficiência ao repassar
certos ensinamentos.
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Abstract. This article aims to discuss the results that Cooperative Learning Pro-
gram Student Cells (PACCE) has caused the Federal University of Ceará (UFC)
Quixadá campus, in more detail and how it directly affects the lives of students.
After a literature review, the members of their respective cells answered a ques-
tionnaire about what they think of the cell involved and the importance of it to
their academic level. With the data collected and from there, there is an assess-
ment of member satisfaction.

Resumo. Esse artigo tem como objetivo discutir os resultados que o Programa
de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis (PACCE) vem causando
na Universidade Federal do Ceará (UFC) campus , de forma mais aprofundada
e como ele afeta diretamente a vida dos alunos. Depois de um levantamento
bibliográfico, os membros das suas respectivas células responderam a um ques-
tionário acerca do que acham da célula que participam e da importância da
mesma para seu âmbito acadêmico. Com os dados coletados e a partir daı́,
tem-se uma avaliação de satisfação dos membros.

1. Introdução

É notório que a Aprendizagem Cooperativa avança em termos escolares e profissionais,
ajudando os alunos a se destacarem mais do que aqueles que preferem a forma de estudo
convencional. [JOHNSON et al. 2000] fez estudos em diversas áreas e concluiu que a
aprendizagem cooperativa é mais efetiva que a aprendizagem individual. E na Universi-
dade Federal do Ceará campus Quixadá não é diferente. O Programa de Aprendizagem
Cooperativa em Células Estudantis cresce cada vez mais, proporcionando conhecimento
tanto em disciplinas, como em atividades extracurriculares. A partir dessa afirmação,
surge um questionamento: será que esses alunos conseguem enxergar a diferença de
aprender cooperativamente para aprender sozinho?

[Barbosa et al. 2013] afirma que a forma de interação entre os alunos é um ponto
importante que reflete nas variáveis estudantis, tais como, rendimento acadêmico, ati-
tudes em trabalho em grupo, autoestima, entre outras .E qual o grau de familiaridade e
conhecimento os funcionários e alunos tem da influência do programa na universidade.

De acordo com Johnson & Johnson, o uso da aprendizagem cooperativa
em classes de faculdade tem suas raı́zes na criação da teoria da interdependência



social, da teoria cognitivo-evolutiva e da teoria da aprendizagem comportamental
[JOHNSON et al. 2000]. Estas falam sobre os benefı́cios causados pelo trabalho em
equipe. E que foram citados no estudo [Saraiva and Nazareno ], como a interdependência
positiva, responsabilidade individual, interação face-a-face,· habilidades sociais, e pro-
cessamento de grupo.

A aprendizagem cooperativa está tendo uma grande difusão no meio acadêmico,
tanto que recentemente foi estudo de um trabalho de conclusão de curso. [Arruda ] Este
trabalho aborda a convivência dos estudantes nas células como forma de encaixar o aluno
na faculdade e é utilizado como um instrumento na diminuição da evasão dos alunos no
nı́vel superior.

Com base nisso, houve uma necessidade de realizar um estudo mais profundo
sobre como estão as células estudantis da UFC-Campus Quixadá. Diferentemente de
[Saraiva and Nazareno ], quando foi abordado apenas um estudo entre duas células do
campus, agora será realizado uma pesquisa mais abrangente, envolvendo todas as células
existentes.

2. Materiais e Métodos

De acordo com Johnson & Johnson, o uso da aprendizagem cooperativa em classes de fac-
uldade tem suas raı́zes na criação da teoria da interdependência social, da teoria cognitivo-
evolutiva e da teoria da aprendizagem comportamental [JOHNSON et al. 2000]. Estas
falam sobre os benefı́cios causados pelo trabalho em equipe. E que foram citados no
estudo [Saraiva and Nazareno ], como a interdependência positiva, responsabilidade indi-
vidual, interação face-a-face,· habilidades sociais, e processamento de grupo.

A aprendizagem cooperativa está tendo uma grande difusão no meio acadêmico,
tanto que recentemente foi estudo de um trabalho de conclusão de curso. [Arruda ] Este
trabalho aborda a convivência dos estudantes nas células como forma de encaixar o aluno
na faculdade e é utilizado como um instrumento na diminuição da evasão dos alunos no
nı́vel superior.

2.1. Metodologia

A pesquisa desenvolveu-se através da realização de um estudo transversal, sem
determinação prévia da amostra. Trata-se de um estudo descritivo, para análise da
percepção dos participantes acerca de compreender os pontos falhos e os resultados
satisfatórios do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. A
pesquisa foi realizada para obter informações sobre a percepção que os alunos e fun-
cionários tem do PACCE dentro da universidade. Após obtidos os resultados, eles foram
comparados com os encontrados no trabalhos anteriores de [Saraiva and Nazareno ] e
[Barbosa et al. 2013].

Após levantamento bibliográfico acerca da metodologia da aprendizado, bem
como seus pilares, optou-se por elaborar dois questionários para levantamento dos dados,
a fim de averiguar os resultados das células de aprendizagem cooperativa e a abrangência
do PACCE, dentro da instituição de ensino. Foram feitos dois questionários, um igual-
mente ao aplicado em [Saraiva and Nazareno ] com todos os participantes das células
existentes no campus Quixadá e outro para os integrantes do mesmo campus, seja aluno



ou docente/técnico administrativo.Os questionários foram devidamente respondidos pelo
Google Docs, contendo perguntas subjetivas e objetivas.

Como falado anteriormente, foram realizados dois questionários. O primeiro, que
é sobre o conhecimento do PACCE no campus em Quixadá, foi respondido por 45 pes-
soas. O outro questionário, que é sobre os benefı́cios das células estudantis no campus,
foi respondido por 10 pessoas.

3. Resultados e Discussão

Foram realizados dois questionários. O primeiro, que é sobre o conhecimento do PACCE
no campus em Quixadá, foi respondido por 45 pessoas. O outro questionário, que é sobre
os benefı́cios das células estudantis no campus, foi respondido por 10 pessoas.

Sabendo que os objetivos dos dois questionários são diferentes, primeiramente
vamos discutir os resultados de cada um separadamente.

O primeiro questionário teve respostas tanto de docentes ou técnicos administra-
tivos (13), quanto de alunos do campus que participam ou não de células estudantis (24).

A primeira pergunta, talvez a mais importante, foi se a pessoa conhecia o Pro-
grama de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis (PACCE). 31 pessoas re-
sponderam que “sim” e 14 responderam que ‘não’. Felizmente, vemos que grande parte
das pessoas tem conhecimento ou já ouviram falar da existência do PACCE dentro da
Universidade.

Logo depois, os que responderam “sim” na primeira pergunta, diriam brevemente
qual o objetivo do programa. Dentre as diversas respostas, houve “Criar células de apren-
dizagem”, “Estudar em grupo” e “Compartilhar conhecimentos” como predominante.
Não foram respostas tão precisas, mas bastante variadas.

Em uma outra pergunta, concluı́mos que apesar de muitos conhecerem o PACCE,
apenas 40,9% participaram de alguma célula estudantil. O restante (59,1%) que respon-
deu “não” foi questionado em seguida sobre qual o motivo de nunca terem participado
de um encontro de célula. Dentre as opções: “Falta de interesse pela célula” (12%);
“Sem tempo” (24%); “Não deseja participar (4%); a predominante foi outro motivo (não
definido), que foi de 60%.

Partindo agora para o segundo questionário, destinado aos alunos que participam
ou que já participaram de alguma célula do PACCE, ele foi respondido por estudantes de
cada curso do Campus e de semestres entre o segundo até o sexto. Com isso, observa-se
que o PACCE já está bem consolidado na Universidade e abrange muitas pessoas, sem
restrição de curso e semestre.

As duas primeiras perguntas são semelhantes às do questionário anterior. O mo-
tivo da existência de tais perguntas nesse segundo questionário é que muitos membros
participam da célula, mas não sabem da existência do PACCE, acham que é um sim-
ples grupo de estudo, ou uma aula. Por isso, o papel do articulador é importantı́ssimo,
para conduzir os encontros na metodologia da Aprendizagem Cooperativa e explicar aos
membros que não se trata de simples grupos de estudos, mas de células onde os alunos
trabalham em conjuntos, exercitando a divisão de tarefas e enfatizando os cinco pilares.
Felizmente, muitos responderam quase que corretamente qual é objetivo do PACCE. A



outra pergunta, bastante pertinente, é se o membro também conhece/ utiliza as metodolo-
gias da Aprendizagem Cooperativa. 70% responderam que sim. É bom ressaltar que con-
hecer o PACCE e saber o objetivo do mesmo não implica necessariamente em o membro
conhecer as metodologias usadas. O articulador tem o papel de conduzir cada encontro
de acordo com as práticas e técnicas da Aprendizagem Cooperativa.

Percebemos que o tema da célula é um fator decisivo, bem como sua divulgação.
Grande parte dos membros (80%) respondeu na terceira pergunta que o motivo que os
levou a participar da célula foi justamente o tema. O restante respondeu que participou da
célula por causa de um amigo ou outro motivo não especificado. Em relação a divulgação
o papel do articulador teve bastante relevância, pois o mesmo é responsável por falar sobre
sua célula às pessoas e convidá-las a participar. A maioria dos membros ouviram falar da
célula através do convite do articulador (50%). Outros responderam que foi a indicação
de um amigo ou divulgação na sala.

A outra pergunta, foi se o membro também conhece as metodologias da Apren-
dizagem Cooperativa, que obteve 70% respondas afirmativas. É bom ressaltar que con-
hecer o PACCE e saber o objetivo do mesmo não implica necessariamente em o membro
conhecer as metodologias usadas. O percentual de respostas de 70%, indicando um ı́ndice
muito bom.

Logo mais, os que não responderam “sim” na pergunta anterior, diriam o motivo
de não participar sempre da célula. Tivemos outros motivos (não especificados) como pre-
dominante. O restante respondeu que não tem tempo de participar ativamente da célula.

Foi questionado também sobre qual o nı́vel de ajuda obtido pelo aluno (sétima
pergunta). Esse é um ponto de muita importância visto que, a partir desse resultado, o ar-
ticulador pode concluir o que deve ser melhorado na sua célula, bem como a metodologia
e o plano de ensino aplicado nos encontros da célula. Consideramos que se obteve um
resultado positivo, uma vez que grande parte (80%) avaliou como um nı́vel alto, seguido
de “muito alto”. Alguns avaliaram o nı́vel como baixo.

Na oitava pergunta, os membros responderiam com sugestões em que suas respec-
tivas células podem melhorar. O resultado foi o mais surpreendente possı́vel: a maioria
respondeu que a célula está ótima e não é necessário mudar nada. Dentre as outras re-
spostas tivemos: mais materiais para os encontros, mais interesse e compromisso por
parte dos membros e horários mais flexı́veis e acessı́veis.

A nona pergunta necessitava da real sinceridade do membro: “Você considera sua
célula importante para si mesmo e para o campus”? Todos disseram que sim. A partir daı́
eles responderiam em que sua célula é importante. Obtemos diversas respostas, porém
não cabe aqui retratá-las. O PACCE considera a opinião do membro como importante e,
consequentemente, o necessário para se obter sucesso em uma célula.

Por fim, mas não menos importante, na última pergunta desejamos testar a in-
dependência do membro, bem como coordenar o encontro de célula sozinho, fazendo o
papel do articulador. Infelizmente, apenas 30% responderam que mesmo que o articulador
não esteja presente, ocorre célula. O restante esmagador (70%) disse que não haveria en-
contro sem o articulador presente. Com o resultado dessa pergunta, fica claro que alguns
articuladores não capacitaram o grupo a liderar um encontro de célula, com divisão de
tarefas. Ou seja, o grupo ainda não amadureceu, não resolveu os conflitos, não gerou



confiança para se tornar autônomo.

4. Conclusão
De acordo com os resultados descritos anteriormente, podemos dizer que boa parte dos
alunos conhecem o PACCE, que já participaram de uma célula cooperativa e que estão
satisfeitos com a mesma. Esse programa claramente está trazendo novas expectativas para
os alunos, no âmbito acadêmico e pessoal. Observar-se que o Programa de Aprendizagem
Cooperativa está seguindo seu propósito quase que na ı́ntegra, ouvindo seus membros e
sempre tentando fazer o melhor por eles e avançando cada vez dentro da Universidade.
Mostrou-se também que o método cooperativo é mais eficaz que apenas um simples grupo
de estudo ou uma aula. Entretanto, ainda há muito o que ser feito: mais comprometimento
por parte dos articuladores e membros, mais divulgação, a fim de que o PACCE atinja sem
exceção todos os alunos do Campus.

Assim como o levantamento do artigo pelo qual fizemos referência, esperamos
que essa nova e mais estendida pesquisa sirva também para auxiliar trabalhos futuros na
área
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Abstract. This work has the objective of analysis of the main Information 

Systems courses in the country and checks the subjects of the curriculum of 

these are in accord with what is proposed by the Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC) so that the course meets the needs the curriculum. The 

work showed how Quixadá campus of the Universidade Federal Ceará (UFC) 

appears before the Information System courses from other Brazilian 

institutions that were collected. 

Keywords: Information System. Curriculum Guideline. Basic Training. 

Resumo.  Este trabalho tem como objetivo a análise dos principais cursos de 

Sistemas de Informação do território nacional e verifica se as disciplinas da 

matriz curricular dos mesmos estão de acordo com o que é proposto pela 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC) para que o curso atenda as 

necessidades da grade curricular. O trabalho mostrou como o campus de 

Quixadá da Universidade Federal do Ceará (UFC) se apresenta diante dos 

cursos de Sistema de Informação das demais instituições brasileiras que 

foram coletadas. 

Palavras-chave: Sistema de Informação. Diretriz Curricular. Formação Básica. 

1. Introdução 

Os cursos de graduação no Brasil obedecem a diretrizes curriculares estabelecidas pelo 

Ministério da Educação (MEC). Além das diretrizes do MEC, os cursos da área de 

Computação devem alinhar-se às indicações curriculares da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC). Por indicação dos currículos de referência do MEC e da SBC, 

cada um dos cursos da área de Computação resguarda especificações que criam 

identidade própria. Dentre os cursos, iremos destacar os cursos de Sistemas de 

Informação (SI) que representam 26,59% do total de cursos existentes no Brasil 

(NUNES, 2013). 

 A pesquisa surgiu com intuito de conhecer os principais cursos de sistemas de 

informação do Brasil, as disciplinas exclusivas e comuns, a formação básica em 

Sistemas de Informação e entender como as faculdades brasileiras estão atendendo aos 

requisitos da grade curricular da SBC e do MEC. Os resultados da pesquisa estão 

norteando a revisão curricular do Curso de Sistemas de Informação da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) no Campus de Quixadá. O atual currículo é de 2008, ano de 

criação do curso, fazendo-se necessária a revisão. Para o presente trabalho, objetivamos 

apresentar o resultado do mapeamento dos cursos de sistemas de informação do Brasil 

quanto a Formação Básica em SI. O trabalho consistiu na coleta de dados dos cursos de 



  

Sistemas de Informação que obtiveram nota 5, nota máxima, em pelo menos um dos 

índices de avaliação do MEC, disponíveis no site e-MEC. Os dados coletados foram 

tabulados em uma planilha eletrônica e analisados preliminarmente usando estatística 

descritiva. 

2. Referencial Teórico 

O curso de Sistemas de Informação é um curso bastante novo, ele surgiu na década de 

1980 no Brasil. O curso brasileiro de SI é diferente do curso de Sistemas de Informação 

de países da Europa e da América do Norte. O curso de Sistemas de Informação da 

Europa e da América do Norte estão mais voltados para a área da Administração, 

enquanto o curso brasileiro está voltado para uma junção da área da Administração 

com a Computação e a Matemática. (ALBUQUERQUE, 2014). No Brasil, o currículo 

criado pela SBC no ano de 2003 indica que o curso de SI deve contar com a formação 

básica em Ciência da Computação, Matemática e Sistemas de Informação. Ele também 

indica que  o aluno seja capacitado a utilizar os recursos de Tecnologia de Informação 

na solução de problemas de setores produtivos, organizacionais e gerencias da 

sociedade (SBC, 2003) 

 Ruiz (2015) justifica as indicações da SBC ao dizer que um Sistemas de 

Informação pode ser definido como uma relação entre recursos humanos e 

computacionais que conseguem se relacionar com a coleta, o armazenamento, a 

recuperação, a distribuição e o uso de dados com o objetivo de criar profissionais para 

atuarem na tomada de decisões gerenciais, no planejamento, controle e na comunicação 

nas organizações. Além disso, os sistemas de informação ajudam aos seus usuários a 

analisar os problemas e na criação de novos produtos e serviços, além da compreensão 

de questões complexas. 

Sendo assim, a formação de quem está cursando o curso de Sistemas de 

Informação deve-se propiciar na formação sólida em Ciência da Computação, 

Matemática e em Sistemas de Informação, buscando focar em aspectos teóricos e 

práticos, visando à formação de profissionais para atuarem em desenvolvimento 

tecnológico em Ciência da Computação, com ênfase em gestão e desenvolvimento de 

sistemas de informação em organizações e o curso deve propiciar formação 

tecnológica, formação complementar com ênfase no estudo das organizações, formação 

humanística e formação suplementar para o estudante (SBC, 2003). 

 De acordo com a SBC, as disciplinas de Controle e Avaliação de Sistemas, 

Fundamentos de Sistemas de Informação, Prática e Gerenciamento de Projetos, 

Produtividade Pessoal com Tecnologia da Informação, Segurança e Auditoria de 

Sistemas, Sistemas Cooperativos / Trabalho Cooperativo Baseado em Computador, 

Teoria e Prática dos Sistemas de Informação, Teoria Geral de Sistemas, Gestão da 

Informação e dos Sistemas de Informação e Sistemas de Apoio à Decisão, são as 

disciplinas que fazem com que o estudante consiga utilizar os recursos de Tecnologia 

de Informação na solução de problemas de setores organizacionais ou gerenciais da 

sociedade (SBC, 2003). Com relação a formação básica em Sistemas de Informação, é 

recomendado que as disciplinas que devem ser abordadas com mais profundidade, 

sejam Teoria Geral de Sistemas e Fundamentos de Sistemas de Informação, sendo 

consideradas as disciplinas que devêm se destacar na formação do estudante de 

sistemas de informação. 



  

3. Procedimentos metodológicos 

O trabalho consistiu na coleta de dados dos cursos de Sistemas de Informação que têm 

obtiveram uma nota 5 em pelo menos um dos seguintes índices: Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), Nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e 

Conceito de Curso (CC). A listagem dos cursos está disponível no site do governo, e-

MEC. Com isso, nós obtivemos um número de 80 instituições que contêm o curso de 

Sistema de informação que seguem esse requisito. Além desses cursos, foram 

selecionados 10 cursos que têm uma boa referência dentro do território nacional, esses 

cursos são incluídos independentes dos índices apresentados. A pesquisa foi realizada 

em abril de 2015.  

 As grades curriculares de todos os cursos listados foram levantadas e os dados 

coletados foram colocados em uma planilha eletrônica. Esta etapa foi realizada entre 

os meses de abril a agosto. Os dados necessários para preencher a planilha era o nome 

do curso na instituição, o campus onde ele está localizado, o nome da instituição, a 

sigla da instituição, tipo da instituição, a última data de avaliação se curso, o tipo de 

avaliação feita pelo MEC, a nota de CC, a nota de CPC, a nota do ENADE. Além 

disso, nós também armazenamos nessa planilha todas as disciplinas apresentadas na 

grade curricular, além do semestre em que ela é ofertada, o tipo da disciplina 

(optativa/obrigatória), os pré-requisitos para ela, a carga horária, a bibliografia básica, 

a bibliografia complementar e a ementa da disciplina. 

 Depois da primeira etapa, que foi a coleta de dados desses primeiros 10 cursos 

de boa referência, ocorreu a segunda etapa que constituiu da coleta de dados dos 80 

cursos que foram filtrados no site do e-MEC. Mas como 7 dos 10 cursos da primeira 

etapa fazem parte da lista dos 80 cursos, então ficaram sobrando 73 cursos para serem 

analisados. A única instituição que oferece mais de um curso de sistemas de 

informação e que seguem os requisitos para a nossa pesquisa, é a Universidade de São 

Paulo (USP), totalizando 2 cursos de sistemas de informação disponibilizados por ela 

e que seguem os nossos critérios.  

 No final, todos os dados foram consolidados e organizados em apenas uma 

planilha eletrônica contendo os dados dos 62 cursos que foram coletados, sendo que 

nem todas as instituições disponibilizam todos os dados para o preenchimento 

completo da planilha eletrônica. Os outros 22 cursos não foram consolidados na 

planilha eletrônica, por causa da ausência ou problemas de seus dados no site da 

instituição. Após a etapa de pesquisa e preenchimento da planilha, passamos então para 

a próxima etapa, que foi a análise dos dados dos cursos adquiridos. Em nossa análise, 

nós analisamos as disciplinas básicas e aplicadas para a formação básica em sistemas 

de informação.  

4. Análise dos Dados e Considerações Finais 

 A análise dos dados foi feita, primeiramente, criando uma tabela para ser preenchida. O 

preenchimento ocorria da seguinte forma, caso existisse a disciplina apresentada na 

tabela no curso que estava sendo analisados, nós colocaríamos o semestre e o nome da 

disciplina naquela instituição, caso não houvesse nome, então nós iramos apenas deixar 

aquelas lacunas vazias. Dos 84 cursos listados inicialmente, 63 cursos foram 

consolidados na planilha eletrônica, os demais cursos não divulgam os dados 

necessários. Depois que todos os cursos foram analisados, esses dados foram passados 



  

para uma planilha eletrônica. Os demais dados coletados foram desprezados no presente 

artigo e serão analisados em uma etapa posterior da pesquisa. 

 O Gráfico 01 apresenta quantas instituições disponibilizam as disciplinas que 

são recomendadas pela SBC na formação básica em Sistemas de Informação. Podemos 

destacar que a disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, que aparece em 

58 dos 63 cursos (92,06%) e a disciplina de Segurança e Auditoria que aprece em 53 

dos 63 cursos (84,12%).  Outra disciplina a destacar é a de Teoria Geral de Sistemas 

(TGS), pois de acordo com a SBC, essa disciplina é uma das disciplinas que o estudante 

precisa se aprofundar para que ele consiga enfatizar a abordagem sistêmica na área de 

Sistemas de Informação, mas que são apresentadas em 18 dos 63 cursos (28,57%). 

Durante a análise, pode-se notar uma mudança muito grande de algumas disciplinas, 

frequentemente era possível encontrar a disciplina de Governança em TI, sendo sua 

ementa muito parecida com a disciplina de Teoria e Prática de Sistemas de Informação. 

Essa alteração de nomenclatura deve ter ocorrido durante o longo desses anos, pois a 

sua ementa é muito parecida. 

Gráfico 01. Quantidade de instituições que oferecem determinada disciplina no curso de 
sistemas de informação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 Na análise da matriz curricular do campus da UFC (Universidade Federal do 

Ceará) em Quixadá, foi descoberto que dentre as 9 disciplinas analisadas, 6 delas se 

encontram presentes na matriz curricular do curso de sistemas de informação, um 

número até bom comparado as outras instituições brasileiras analisadas na pesquisa. A 

Tabela 01 relaciona as disciplinas de referência e as disciplinas ofertadas para o curso 

de SI na UFC de Quixadá.  

 De acordo com a última coluna da Tabela 01, as disciplinas de Fundamentos de 

Sistemas de Informação, Sistemas Corporativos e Teoria Geral de Sistemas da UFC do 

campus de Quixadá, comparadas às mesmas disciplinas em outros cursos de SI, estão 

sendo ofertadas no mesmo semestre em que a maioria dos outros cursos de SI também 

estão ofertando. A disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas está sendo ofertada 

no 6º semestre, mas o semestre em que a maioria dos cursos oferecem é no 8º, mesmo 
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assim no 6º, 7º e o 8º semestre ela é bastante ofertada, a diferença seria se caso o 

semestre fosse ofertado em um semestre inferior ao 6º. A disciplina de Gestão da 

Informação e dos Sistemas de Informação é ofertada no 4º semestre, mas a maioria dos 

outros cursos de SI preferem o 7º semestre, essa é uma disciplina em que, de acordo 

com os dados obtidos, pode se encaixar do 2º semestre até o 8º semestre. A disciplina de 

Teoria e Prática dos Sistemas de Informação é ofertado como optativa, mas ela é mais 

ofertada no 7º semestre. Com os dados que foram disponibilizados pelas instituições, a 

UFC é a única instituição que essa disciplina é ofertada como optativa. 

Tabela 01. Disciplinas do curso de Sistemas de Informação da UFC do campus de 
Quixadá que são necessárias para a formação em Sistemas de Informação  

Disciplina Semestre em 
que a disciplina 
é ofertada no 

curso de SI da 
UFC Quixadá 

Nome da disciplina na 
instituição 

Semestre mais 
frequente em que a 
disciplina é ofertada 

nos cursos de SI  

Fundamentos de Sistemas 

de Informação 

1º Introdução a ciência da 

computação e sistemas de 

informação 

1º 

Segurança e Auditoria de 

Sistemas 

6º Auditoria de segurança de 

sistemas de informação  

8º 

Sistemas Cooperativos Optativa Trabalho Cooperativo 

Baseado em Computador 

Optativa 

Teoria e Prática dos 

Sistemas de Informação 

Optativa Governança Estratégica de 

Tecnologia da Informação 

7º 

Teoria Geral de Sistemas 2º Teoria geral de sistemas 2º e 3º 

Gestão da Informação e 

dos Sistemas de 

Informação 

4º Gestão da informação e dos 

sistemas de informação 

7º 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Abstract. Based on the concept of Mobile Cloud Computing (MCC), this 

article aims to propose a solution to a major problem found in the area of 

mobile devices, low performance, which is caused by several factors, some of 

which are scarce resources, finite energy and low connectivity and will be 

used a local cloudlet to implement and develop the proposed work. 

Resumo.  Baseado no conceito de mobile cloud computing, este artigo procura 

propor uma solução para um dos maiores problemas encontrados na área de 

dispositivos móveis, o baixo desempenho, que é ocasionado por vários fatores, 

sendo alguns deles a escassez de recursos, energia finita e baixa conectividade, 

e será utilizado um cloudlet local para implementar e desenvolver o trabalho 

proposto. 

1. Introdução 

 Nos últimos anos, o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis 

tem crescido bastante e começaram a tornar-se abundante no dia-a-dia das pessoas, com 

aplicações em diversas áreas e categorias, como entretenimento, jogos, saúde, negócios, 

viagens e notícias. Mas apesar de todo seu crescimento é difícil explorar todo seu 

potencial, devido aos diversos problemas inerentes a área. 

 Esses problemas ocorrem principalmente pela limitação do hardware e dos 

recursos que os dispositivos móveis possuem, que acabam por diminuir o desempenho e 

a satisfação dos usuários, assim, o processamento de aplicações em provedores de 

recursos externos tornam-se imprescindíveis, já que o mesmo, possuirá recursos 

suficientes para um processamento mais rápido e eficiente. 

 Tal processo pode ser executado em uma nuvem pública ou em qualquer 

máquina que esteja na mesma rede local em que estão os dispositivos móveis, sendo 

estes denominados de cloudlets, nesse trabalho será utilizado apenas os cloudlets locais 

para a implementação da solução e todos os testes necessários. 

 O objetivo geral desse trabalho é implementar uma solução em um ambiente real 

de MCC, buscando soluções para os problemas já citados anteriormente e que serão 

melhor discutidos no tópico 5, alem de tratar o grande problema da acessibilidade do 

usuário final, fazendo com que até mesmo um usuário com pouco conhecimento da área 

possa utilizar suas funções básicas. 

mailto:cleilson_ramos@alu.ufc.br


  

2. Offloading 

 Dentro do contexto abordado, trata-se da principal operação em uma nuvem, 

onde ocorre o descarregamento do processamento de um dispositivo móvel, ou parte 

dele para um cloudlet, onde os mesmos serão tratados e as devidas respostas serão 

enviadas para os dispositivos que enviaram a requisição, sendo que isso pode ocorrer ou 

não de acordo com sua necessidade, que será decidido de acordo com metricas baseadas 

em informações previamente estabelecidas. 

 Baseando-se nisso, a ideia de offloading em um ambiente que trabalha sobre o 

conceito de mobile cloud computing, torna-se de extrema importância, já que sem o 

mesmo, tornaria inviável o uso dessa tecnologia, sendo ela uma solução para aumentar a 

capacidade de processamentos dos dispositivos com baixo processamento. 

3. Trabalhos Relacionado 

        Nos últimos anos, vários trabalhos baseados no conceito de Mobile Cloud 

Computing foram propostos, porém, a grande parte destes, não se encontram disponíveis 

ao público em geral, e mesmo aqueles que estão disponíveis, o usuário “comum” ainda 

não consegue fazer uso dessas ferramentas, porque para isso, ele necessitaria de um 

conhecimento significativo de VM’s e até mesmo de programação para dispositivos 

móveis.  

       Em [Sokol at al. 2012] é apresentada a ferramenta ThinkAir, que possui alguns 

diferencias em relação as que haviam sido propostas anteriormente, que seria a 

possibilidade do aproveitamento de uma mesma plataforma com múltiplos usuário com 

atividades comuns e paralelismo de várias atividades no servidor fazendo com que a 

arquitetura disponível possa ser melhor aproveitada. 

  Já em [Sergio at al 2015] é apresentada a modelagem e a simulação de uma 

arquitetura típica de MCC, contemplando aspectos desde componentes físicos do 

ambiente de simulação até as tomadas de decisão para a realização de offloading 

estático e/ou dinâmico, para assim permitir um melhor gerenciamento dos recursos, sem 

necessidade de uma infraestrutura computacional real em grande escala, além de 

facilitar o ajuste e a validação de políticas, visando a utilização dessa tecnologia em uma 

maior escala. 

4. Metodologia 

 Através do uso de um cloudlet local, será feito com que parte do processamento 

de um dispositivo móvel passe a ser feito em uma máquina mais robusta, com maior 

poder de processamento e com recursos suficientes para que o tempo de resposta para o 

usuário seja satisfatório, já que para esse dispositivo, será retornado apenas os resultados 

do processamento. 

Dessa forma, o processador desse dispositivo não seria tão requisitado, já que 

boa parte do processamento não seria feita nele, além de que o usuário teria maior 

liberdade para executar diversas atividade simultaneamente sem preocupar-se tanto com 

o desempenho, já que a máquina que estaria a processar tais atividades teria recursos 

computacionais suficientes para isso. 



  

 No dispositivo móvel, em geral, será processado apenas a parte mais básica, 

como a interação com usuário, por exemplo, enquanto na outra máquina, que estará 

sendo executado um clone do sistema operacional no dispositivo móvel, ocorrerá o 

processamento que exige mais recursos, recursos estes que o dispositivo móvel não 

teria, e assim teria um desempenho não desejado. 

 E por fim, a ferramenta levaria em consideração alguns fatores e métricas pré-

definidos para decidir se deve ser feito ou não o offloading dos dados, de forma que, 

apesar da maioria dos casos o offloading dos dados ser a melhor opção, como foi 

provado em [Fernando at al. 2013][Sergio at al. 2015] e [Costa at al. 2014], em alguns 

casos pode não ser, podendo proporcionar até um pior desempenho em comparação as 

resultados obtidos na execução local, pois na execução local, cada dispositivo vai tratar 

apenas da execução das suas próprias aplicações, enquanto o cloudlet poderá está 

executando aplicações de vários usuário ao mesmo tempo, além da conexão entre os 

dois dispositivos(dispositivo móvel e cloudlet). 

5. Problemas enfrentados 

 Como já foi citado anteriormente,   a área de dispositivos móveis possui 

grandes problemas, como o baixo desempenho, energia limitada e baixa capacidade de 

armazenamento, e que a computação em nuvem móvel tem como objetivos contornar 

esses problemas afim de oferecer um melhor serviço aos usuários. 

 Porém, esses problemas sempre irão existir, pois os novos aplicativos estão cada 

vez maiores e com um alto consumo de recursos computacionais, já que isso faz parte 

do avanço tecnológico, mais isso não significa que não existem maneira de melhorar 

isso, pois com o uso de cloudlets, por exemplo, ocorre uma grande melhoria, já que 

parte do processamento ocorre em outro dispositivo, diminuindo assim a necessidade de 

tantos recursos no próprio dispositivo.  

6. Conclusão 

            Diante do exposto, é possível concluir que a partir do desenvolvimento desse 

trabalho, os dispositivos móveis podem se beneficiar do offloading de forma prática, 

tendo impacto de forma positiva, diretamente ou indiretamente na maioria ou até mesmo 

em todos os problemas relatados anteriormente, obtendo, dentre outros benefícios, a 

melhora no desempenho e a diminuição do consumo da energia, aumentando assim a 

vida útil da bateria, podendo então o usuário fazer uso de aplicações que demandem 

auto poder de processamento e por muito mais tempo. 
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Resumo. Este trabalho procura apresentar um pouco do que é o Overclocking, os                         
seus riscos, as suas vantagens entre outros detalhes. Será apresentado também que                       
o Overclocking pode melhorar muito o desempenho do seu computador. Serão                     
utilizados softwares que permitem efetuar o Overclocking de um jeito simples e                       
prático e ao final desse artigo serão apresentadas comparações de desempenho                     
através de benchmarking do antes e depois do processo de Overclocking, então                       
veremos se o risco vale o desempenho. 
Abstract. This work seeks to present some of what is the Overclockinging, its risks,                           
its benefits among other details. It will also be presented that Overclockinging can                         
greatly improve the performance of your computer. Will be used software that                       
enables you to make the Overclockinging a simple and practical way and at the end                             
of this article will be presented performance comparisons through benchmarking                   
before and after the Overclocking process, then we will see whether the risk is                           
worth the performance. 

 
1.Introdução 
 
Escutase muito que na área da computação as coisas evoluem rapidamente, que a cada                           
dia é lançado uma tecnologia nova para o computador, seja um novo tipo de memória,                             
processadores com maior capacidade de processamento, um sistema de resfriamento                   
melhor ou qualquer outro acessório que acabe melhorando o desempenho do                     
computador. Claro que não acontece somente nessa área de hardware, mas também em                         
Sistemas Operacionais, aplicações e atualizações acontecem todos os dias em todas as                       
áreas da computação, porém iremos abordar equipamentos onde é possível aplicar o                       
Overclocking que são a Memória DRAM(Dynamic Random Access Memory),                 
CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit) e a PlacaMãe. Esse                   
artigo irá abordar principalmente o uso do Overclocking nas placas gráficas com intuito                         
de analisar o desempenho da maquina do usuário. 



 
As Placas Gráficas são bastantes complexas e antes devemos saber algumas                     

especificações sobre elas: 
● Tamanho da Memória/Capacidade: É a quantidade de informação que a                   

memória pode suportar, como a memória é volátil ela só vai suportar aquilo                         
que está executando no momento, a capacidade da memória é medida em                       
bytes. 

● Frequência da memória: se referem à quantidade de ciclos que a memória                       
realiza por segundo. Logo, quanto maior o número em MHz, melhor será a                         
sua performance.  

● Tipo de memória: GDDR5 ou DDR3, as DDR3 funcionam em uma voltagem                       
maior, cerca de 1.5V contra 1V da GDDR5 e outras diferenças em seu meio                           
de transmissão. Adiantamos logo que as GDDR5 são melhores pela                   
quantidade de bits que podem trafegar. 

 
Claro que tudo isso depende também de outros fatores, se as peças que foram                           

fabricadas não são de qualidade o desempenho da GPU vai cair, entre outros detalhes. 
 

Quando utilizamos Overclocking nas placas gráficas, aumentamos             
principalmente a frequência da memória para que ela possa fazer mais ciclos de                         
operação por segundo, e o mesmo acontece no processador, quando aumentamos                     
principalmente o seu Clock. 
 

Durante o desenvolvimento do artigo será feito um processo de benchmarking                     
antes e depois de aplicar Overclockinging na placa de vídeo afim de analisar                         
desempenho da maquina. 
 
2.Metodologia 
 
O processo para Overclocking é simples, utilizando o Software MSI Afterbunner, que                       
funciona tanto em placas AMD quanto placas NVIDIA. Esse software proporciona uma                       
interface interativa e de fácil uso para realizar o Overclocking na GPU. Foi utilizado o                             
Software Unigine Heaven Benchmarking para coleta dos dados gráficos do computador                     
do usuario. 

Softwares utilizados: 
● MSI Afterbunner 

Realizar Overclocking na placa gráfica. 
● Unigine Heaven Benchmarking 

Coletar os dados para geração dos gráficos. 
 
A configuração padrão do computador do usuário para os testes: 

● Modelo CPU:  



Intel Core i33250 @3.50GHz x2; 
● Modelo GPU: 

NVIDIA GeForce GTX 650(1024MB) Clock Base 928 Mhz 
● Sistema Operacional:  

Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 32bit 
● Memória RAM: 

Kingston DDR3 (4GB) 
3.Resultados 

 
Foram feitos 3 testes de benchmarking; 

Teste X: Sem Overclocking. 
Teste Y: Com aumento de +50 Mhz no Core do processador da GPU e +200                             

Mhz na memória da GPU. 
Teste Z: Com aumento de +75 Mhz no Core do processador da GPU e +250                             

Mhz na memória da GPU. 
Teste W: Com aumento de +250Mhz na memória da GPU. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os testes realizados pela ferramenta de Benchmarking analisaram 30 cenários diferentes                     
por aproximadamente 10 segundos cada e ao fim ele entregou a média desses dados.  
 
 
 
  4.Conclusão 

 
O medo de um superaquecimento, travamentos no sistema além de diminuir a                       

vida útil do hardware geram opiniões divididas sobre o uso do Overclocking, porém                         
como foi mostrado nos gráficos, o Overclocking trouxe aumentos satisfatórios no                     
desempenho da placa gráfica da maquina. Com um pequeno aumento de 200Mhz na                         
placa de vídeo do usuario, conseguimos um aumento médio de 2 FPS(Frames per                         



Second), também podemos observar com o minimo FPS não teve uma queda drástica                         
como aconteceu no teste sem Overclockinging. 

Analisando também a temperatura da GPU, que é o caso mais importante                       
analisando os riscos, vemos um aumento médio considerável. Esse aumento de                     
temperatura faz com que as peças se desgastem mais rápido e a vida útil do                             
equipamento que está sendo feito o Overclocking seja menor. Porém, estudos afirmam                       
que a vida útil média do processador e das GPU’s são em torno de 18 anos, tempo o                                   
suficiente para acontecer diversas trocas desses equipamentos em máquinas desktop. 

Concluimos que o uso do Overclocking é viável, pois como a vida útil dos                           
equipamentos é muito longa, vale mais o desempenho. 

 
5.Referências 
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2Ciência da Computação da Universidade Federal do Ceará (UFC)
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Abstract. It is expected that at school the students acquire knowledge that will
be useful both for your career and for your day to day. They are from simple
activities such as reading, writing, and take note of something more complex
learning how to understand human genetics. We also know that there are im-
portant contents studied in class that students soon forget, because only studied
for a test he had to get a good grade for it to be approved. If they further study
the content addressed, maybe they would fix that matter any longer. In this arti-
cle, I will show useful ways of how to influence students to spend more of their
free time studying and get a higher academic performance.

Resumo. É esperado que na escola os discentes adquiram conhecimentos que
serão úteis tanto para sua carreira quanto para seu dia a dia. São desde ati-
vidades simples como ler, escrever e tomar nota de algo a aprendizados mais
complexas como entender a genética humana. Sabemos também que existem
conteúdos importantes estudados em sala de aula que os alunos logo esquecem,
pois só estudaram para fazer um teste que ele tinha que tirar uma boa nota para
que fosse aprovado. Se eles estudassem mais o conteúdo abordado, talvez iriam
fixar aquela matéria por mais tempo. Neste artigo, mostrarei formas úteis de
como influenciar os estudantes a dedicarem mais de seu tempo livre aos estudos
e obter um maior rendimento escolar.

1. Introdução

Normalmente, um meio usado por educadores para motivar o aluno a estudar fora da sala
de aula, é o famoso dever de casa. O importante desse tipo de atividade, é que além
de fazer com que o aluno se dedique mais aos estudos, muitas vezes, o estudo em casa
favorece também para a participação da famı́lia no convı́vio escolar do mesmo. Estudos
extraclasse ajuda a fixar o conteúdo visto, assim fazendo com que o aluno se lembre
daquilo por mais tempo.

É muito comum ver que os estudantes se preocupam em estudar faltando poucos
dias para o teste escolar, como é visto na citação abaixo, pois durante o perı́odo que
seria realmente para estudar e aprender a matéria, eles pouco se preocupam em revisar e
fixar aquele conteúdo. Isso acontece porque precisam obter uma boa nota para que sejam
aprovados.



“Um estudo realizado por Silva & Sá (1989) com alunos que apresen-
tavam um baixo rendimento escolar, demosntrou que os alunos utilizam o
mesmo método de estudo para todas as disciplinas: a leitura da matéria nas
vésperas das avaliações, a não resolução de dúvidas sobre as matérias que
não foram bem compreendidas, o não planeamento do tempo de estudo,
a incapacidade para autoavaliar a compreensão das matérias estudadas, e
as dificuldades em realizar inferências, relacionar a informação e memo-
rizar as matérias estudadas, o que justifica o baixo rendimentos desses
alunos.”[1]

Se os lecionados tivessem uma preocupação maior em aprender, talvez essa cor-
reria para aprender ou até mesmo decorar o conteúdo das provas não fosse necessário.
Estudar em casa seria uma boa alternativa. Bastam algumas horas por dia para fixar o
conteúdo aprendido em sala.

As referência [2] e [4] apresentam estudos sobre o a importância do estudo para o
aprendizado e diferentes fatores que definem o rendimento do aluno em relação às técnicas
de estudo.

2. O papel da famı́lia
Para um melhor rendimento escolar, o aluno precisa buscar aprender além do que é ensi-
nado em sala de aula. O local mais comum para isso é na própria casa do estudante, onde
ele conta com a ajuda de sua famı́lia (ou pelo menos deveria) para auxilia-lo no dever
de casa. É muito importante que os pais acompanhem o desempenho do filho na escola,
compareça às reuniões para saberem se o aluno está indo bem nos estudos. E caso não
esteja, que os pais cobrem, para que ele se esforce mais.

“Com efeito, o sucesso escolar tem dependido, em grande parte, do
apoio direto e sistemático da famı́lia que investe nos filhos, compensando
tanto dificuldades individuais quanto deficiências escolares.”[3]

3. Questionário e discussões
Com a intenção de saber quais as metodologias que os alunos acham que os incentiva a
estudar fora de sala de aula, foi feita uma pesquisa com 62 estudantes de ensino médio e
superior. O levantamento foi feito com alunos das seguintes idades: entre 13 e 15 anos
(3); entre 16 e 18 anos (33); entre 19 e 21 anos (15); mais de 21 anos (11). A média
de horas dedicadas aos estudos fora de sala de aula por esses estudantes é de 4 horas.
A última pergunta era relacionada à o que os professores poderiam fazer para incenti-
var o estudo dos alunos fora de sala de aula, podendo escolher mais de uma alternativa.
Os resultados, também mostrados na figura 1, foram: trabalho valendo ponto extra na
prova (31 alunos); seminários (27 alunos); lista de exercı́cio para entregar na outra aula
(29 alunos); desenvolvimento de projetos como método avaliação (23 alunos); trabalhos
utilizando plataformas online (23 alunos); trabalhos em grupo (22 alunos); resumos de
conteúdos didáticos (20 alunos); incentivar grupos de estudo (18 alunos).

Considerando que alunos do ensino médio têm idade média entre 13 e 18 anos,
nota-se que alunos deste grau de formação estudam em casa, relativamente pouco, com
média de 3,6 horas de estudo por semana. As metodologias mais escolhidas por essa



classe de aluno foram: trabalho valendo ponto extra na prova com 18 alunos e em seguida
seminários com 17 alunos. Já considerando alunos com 19 anos ou mais, como estudan-
tes de ensino superior, temos uma média de X horas de estudo fora de sala de aula por
semana. A metodologia que os acadêmicos mais escolheram foi: lista de exercı́cios, com
16 estudantes.

Figura 1. Respostas da ultima pergunta

4. Conclusão
Com base na pesquisa, verifica-se que em geral, os trabalhos que valem ponto extra na
prova ou que de alguma forma influenciam na nota final do aluno fazem com que alunos
estudem mais fora de sala, pois se preocupam com a nota que irão obter na média final
da disciplina. Incentivar grupos de estudos ficou em último lugar, seguido de resumos de
conteúdos didáticos. Com isso, verifica-se que quando o estudo extraclasse está relacio-
nado diretamente à nota do estudante, ele buscará disponibilizar mais de seu tempo livre
para estudar, o que fará com que obtenham mais conhecimento, alcançando uma nota final
bem melhor.

5. Questionário
Quantos anos você tem?

© Entre 13 e 15 anos

© Entre 16 e 18 anos

© Entre 19 e 21 anos

© Mais de 21 anos

Quantas horas por semana, em média você estuda fora de sala de aula?

© Entre 1 e 3 horas

© Entre 3 e 5 horas

© Entre 5 e 7 horas

© Entre 7 e 9 horas

© Mais de 9 horas



© Não estuda em casa

Quais dos métodos abaixo, quando adotados por professores faz com que você estude
mais fora de sala de aula?

� Trabalho valendo ponto extra na prova

� Seminários

� Resumos de conteúdos didáticos

� Lista de exercı́cio para entregar na outra aula

� Incentivar grupos de estudo

� Trabalhos em grupo

� Desenvolvimento de projetos como método avaliação
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Abstract. This experience report presents methods and technologies used to 

develop the educational game Concurso de Ideias de Negócio. The article 

presents justification of methods and technologies selected, taking into 

account the needs of the game, and the average profile of the students of the 

Campus. The methodology and technology adopted in this project serve to 

guide students in developing similar web solutions. 

Resumo. Este relato de experiência apresenta métodos e tecnologias 

utilizadas para desenvolvimento do jogo educacional Concurso de Ideias de 

Negócio. O artigo apresenta justificativa dos métodos e tecnologias 

selecionados, levando em consideração as necessidades do jogo, e também o 

perfil médio dos alunos do Campus. A metodologia e tecnologias adotadas 

nesse projeto servem para orientar alunos no desenvolvimento de soluções 

web semelhantes. 

1. Introdução 

A aplicação de práticas de jogos vem sendo utilizadas para suprir a necessidade de 

maior dinamismo nas salas de aula [Jucá e Rolim 2013]. Nesse contexto, a disciplina de 

empreendedorismo ofertada nos cursos da Universidade Federal do Ceará campus 

Quixadá, desde 2012 vem adotando técnicas de gamificação na sua metodologia. A 

disciplina de empreendedorismo foi gamificada a fim de promover um maior 

engajamento dos alunos [Jucá et al. 2014]. 

 O jogo Concurso de Ideias de Negócio (CIN), em projetos anteriores chamado 

de Jogo de Empreendedorismo (JEM), tem como principal objetivo a construção de 

ideias de negócio por alunos organizados em equipes, que ao longo do jogo constroem e 

melhoram suas ideias a partir de entregas parciais, feedback do docente e demais alunos. 

“O jogo é constituído de um conjunto de fases, ou desafios, que são primeiramente 

apresentados ao aluno. Depois, os alunos devem executar o desafio e liberar para os 

demais alunos o resultado do desafio levando em consideração o seu negócio proposto.” 

[Jucá e Rolim 2013 p. 4]. O docente da disciplina de Empreendedorismo que deseje 

aplicar o jogo, necessita de apoio ferramental específico para lidar com as diversas 

informações e arquivos trocados entre o docente, alunos e equipes. Para o docente é 

importante poder acompanhar o desempenho dos alunos de forma individual ao longo 

do jogo. 



  

 

 Iniciar um projeto do zero é uma tarefa que gera muitas incertezas, como quais 

tecnologias utilizar e quais métodos seguir. Para o decorrer do projeto CIN optou-se por 

utilizar um processo que possui atividades comuns a todos os processos, são essas: 

especificação de software; projeto e implementação; validação; e evolução 

[Sommerville, 2011]. O arcabouço tecnológico utilizado é composto, em sua maioria, 

por tecnologias utilizadas no Núcleo de Práticas em Informática da UFC campos 

Quixadá (NPI). 

 O objetivo deste trabalho é apresentar as tecnologias e métodos utilizados para o 

desenvolvimento de uma solução web que apoie a configuração, acesso a informação, 

controle de rodadas e fases de gerenciamento do jogo CIN. Esse relato apresenta uma 

metodologia enxuta que pode ser facilmente adotado por alunos e professores que 

estejam iniciando novos projetos de desenvolvimento Web. 

2. Metodologia 

A seguir serão apresentadas as metodologias utilizadas no desenvolvimento do projeto, 

essas metodologias seguem o processo definido. 

2.1. Especificação de requisitos 

O projeto conta com um Documento de Visão, documento que contém as características 

essenciais descritas pelo cliente, por isso a fase de especificação de requisitos segue os 

passos citados a seguir: 

 Compreender necessidades dos envolvidos; 

 Escrita das histórias de usuário e revisão com o cliente; 

 Detalhar histórias de usuário e preparar o Backlog do produto; 

 Validação e priorização das histórias de usuários; e 

 Definir Sprints. 

2.2. Prototipação 

A técnica de prototipação foi escolhida devido à facilidade de validar requisitos 

funcionais e não funcionais do sistema junto ao cliente. 

 A prototipação foi utilizada para representar as funcionalidades das primeiras 

Sprints, com objetivo de dar uma visão geral ao cliente do fluxo/interface do sistema. 

 Após o desenvolvimento das primeiras funcionalidades, a prototipação pode ser 

opcional, visto que fica fácil discutir alterações ou novas funcionalidades diretamente na 

interface já desenvolvida. 

2.3. Análise e design  

Com os requisitos definidos, priorizados e divididos em Sprints, serão feitos a análise e 

o design da solução a ser criada.  

 O projeto segue os padrões de já utilizados pelo NPI, além de padrões definidos 

pela própria comunidade do Spring, framework utilizado no desenvolvimento da 

solução. 



  

 

2.4. Preparar ambiente de desenvolvimento 

Nesta etapa foi preparado o ambiente de desenvolvimento, com ferramentas que 

suportam e atendem às necessidades do desenvolvimento. Focando sempre em 

ferramentas livres e gratuitas, para não gerar dificuldades para quem for manter o 

projeto posteriormente. 

2.5. Implementação da solução 

A implementação será realizada com um processo iterativo e entregas incrementais, 

onde alguns incrementos desenvolvidos são entregues ao cliente de acordo com o valor 

já agregado ao projeto. O desenvolvimento segue as Sprints definidas, que são ciclos de 

desenvolvimento. 

 O processo de implementação segue o fluxo ilustrado na figura 2. 

 

Figure 1. Processo de implementação 

2.6. Verificação e validação 

 Especificação de casos de teste: 

Os casos de teste estão sendo feitos de acordo com os critérios de aceitação 

definidos para cada história de usuário. A especificação de casos de testes será 

um ativo importante do projeto, visando facilitar sua continuidade por futuras 

equipes. 

 Executar testes: 

Como os testes serão executados concorrentemente ao desenvolvimento, à 

medida que funcionalidades serão implementadas logo em seguida serão 

testadas. O objetivo dessa abordagem é garantir uma maior qualidade nas 

funcionalidades desenvolvidas para a solução. 

 Validar solução com o cliente: 

Nesta etapa o cliente avalia as funcionalidades desenvolvidas, fornecendo 

feedback e informando se o sistema corresponde às suas expectativas. 

3. Tecnologias de desenvolvimento 

Iniciar um projeto do zero acarreta uma certa problemática, caso o desenvolvedor não 

tenha um arcabouço tecnológico definido à sua disposição. Por isso, em sua maioria, as 

tecnologias utilizadas no projeto fazem parte do arcabouço tecnológico do NPI: Spring 

Framework, Web (HTML, CSS, JS, jQuery), Git, Maven, Requisitos, Debugging, etc.  



  

 

[Almendra, Magalhães e Almeida 2015]. Outras tecnologias não utilizadas no NPI são 

provenientes do conhecimento prévio das disciplinas do campus. 

 Para o desenvolvimento está sendo utilizado o Spring Framework, um 

framework voltado para o desenvolvimento de aplicações corporativas para a plataforma 

Java (Weissmann 2012 p. 3). É o framework de desenvolvimento atualmente adotado 

pelo NPI. 

 A Integrated Development Environment (IDE), Eclipse versão JEE1 para 

desenvolvedores web, é a principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento da solução 

web proposta. A IDE foi escolhida pelo fato de ser destinada ao desenvolvimento web 

com Java e amplamente utilizada, pois possui em seu pacote de complementos 

ferramentas importantes que auxiliam no desenvolvimento. Um complemento 

importante é o plugin EGit, que facilita a integração do projeto com o servidor remoto 

GitHub2, fornecendo uma perspectiva para o gerenciamento de mudanças do projeto. 

GitHub é o repositório online onde o código fonte está sendo armazenado. 

 Para o gerenciamento de dependências do projeto está sendo utilizado o 

gerenciador do Eclipse baseado no Maven. Apache Maven3 é uma ferramenta de 

gerenciamento, construção e implantação de projetos. Os projetos do NPI disponíveis no 

GitHub todos usam o Maven, isso ajuda na configuração inicial de novos projetos. 

 Para o gerenciamento do Backlog está sendo utilizada a ferramenta easyBacklog4 

que é online, gratuita, divide as histórias em temas, capaz de exportar o Backlog como 

.xls, além da possibilidade de adicionar contribuintes ao projeto. A ferramenta dá 

suporte a divisão das histórias em Sprints, que são ciclos de desenvolvimento, e gera 

gráficos estatísticos para o gerenciamento das Sprints. Apesar de não fazer parte do 

pacote tecnológico do NPI, essa ferramenta é abordada na disciplina de Requisitos de 

Software. 

 A ferramenta utilizada para acompanhamento de tarefas e controle de mudanças 

é o Redmine5, que é a mesma ferramenta adotada pela UFC Campus Quixadá e NPI 

para o gerenciamento dos seus projetos. 

 Para o gerenciamento dos casos de teste a ferramenta utilizada é o TestLink6, 

que, entre outras coisas, dá suporte à criação de planos de testes, casos de testes e 

registra resultados de execução de testes. 

 O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado é o 

PostgreSQL7, e o servidor web da aplicação é o Apache Tomcat 7, a versão do servidor 

pode variar de acordo com as necessidades do desenvolvedor.  

 Para estilização das páginas JSP do projeto está sendo utilizado o framework 

bootstrap8, que é amplamente utilizado em projetos tanto no NPI quando na comunidade 

acadêmica do campus. 

                                                 
1  https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunasr2 
2  https://github.com 
3  https://maven.apache.org/ 
4  https://easybacklog.com/ 
5  http://adm.quixada.ufc.br/ 
6  http://tools.npi.quixada.ufc.br:8888/testlink 
7  http://www.postgresql.org/ 
8  http://getbootstrap.com/ 



  

 

4. Conclusões  

De fato as tecnologias apresentadas em sua maioria vem facilitando o desenvolvimento 

da solução web de apoio ao jogo CIN. A utilização do Spring Framework em conjunto 

com o padrão de desenvolvimento do NPI vem facilitando a separação de interesses no 

código fonte, organização do projeto, norteando o desenvolvimento de forma geral no 

decorrer do projeto. A ferramenta easyBacklog facilita muito a visualização e 

manutenção do Backlog do sistema e suas Sprints. A utilização do bootstrap vem 

facilitando na estilização das páginas, pois é amplamente utilizado por comunidades que 

fornecem templates com várias funcionalidades úteis ao desenvolvimento. Uma 

ferramenta que se destacou negativamente foi o TestLink, por ser pouco intuitivo, com 

baixa usabilidade e por dificultar a criação dos casos de teste na abordagem de suas 

funcionalidades. 

 A metodologia e tecnologias adotadas nesse projeto servem para orientar futuros 

alunos no desenvolvimento de soluções web semelhantes, apresentando sugestões que 

podem ser perfeitamente adotadas. Vale salientar que o jogo CIN é relativamente 

complexo para se desenvolver, o que atesta a eficácia das tecnologias adotadas, pelo 

menos para esse projeto.  
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Abstract. This article intends to describe the author's experience as a monitor. 

It describes the activities undertaken as a monitor, the contact with students 

and the perceptions of this experience. The article is divided into 4 parts, they 

are: introduction, concepts, experience as monitor and conclusions.  

Resumo. Este artigo tem como pretensão descrever a experiência do autor 

como monitor. Será descrito as atividades realizadas como monitor, o contato 

com os alunos e as percepções em relação a esta experiência. O artigo está 

divido em 4 partes, são elas: introdução, conceitos, experiência como monitor 

e conclusões. 

1. Introdução 

Dentro do ambiente acadêmico a troca de conhecimento entre professores e alunos é 

muito importante para formação do aluno, este tem a oportunidade em sala de aula de 

extrair um pouco dos aprendizados e da experiência que o professor tem a oferecer. 

Porém também temos dentro do contexto acadêmico a troca de conhecimento entre os 

alunos, percebemos isso mais presente na monitoria, programa institucional onde os 

alunos mais velhos tentam ajudar os alunos mais novos no esclarecimento de dúvidas 

sobre os conteúdos ministrados em sala de aula pelo professor.  

 A monitoria é muito importante para o crescimento do aluno e do monitor, essa 

troca de conhecimento que há entre alunos mais velhos com alunos mais novos ajuda a 

passar para os mais novos um pouco do conhecimento e da experiência adquirida pelos 

mais velhos, deste modo os alunos mais novos podem vislumbrar como poderá ser a sua 

trajetória ao longo da sua formação.   

 Este artigo tem como objetivo mostrar a experiência do autor como monitor da 

disciplina de Fundamento de Banco de Dados, onde será descrito como está sendo a 

oportunidade de trabalhar neste programa institucional. 



  

2. Conceitos 

Serão apresentadas algumas descrições sobre os conceitos importantes para melhor 

entendimento deste artigo. 

2.1. Conhecendo a disciplina de Fundamento de Banco de Dados 

A disciplina de Fundamento de Banco de Dados é uma disciplina que o aluno tem o 

primeiro contato com um sistema de banco de dados, o sistema de banco de dados é o 

responsável pelo armazenamento dos dados de uma intuição.  

 Na disciplina de Fundamento de Banco de Dados o aluno aprende os conceitos 

de Banco de Dados, a interpretar dados para realizar a modelagem do banco, a 

arquitetura de Banco de Dados, a importância da linguagem SQL, desenvolvimento de 

projetos utilizando um Banco de Dados, etc.  

2.2. A monitoria 

A monitoria é um programa institucional oferecida por uma disciplina ou conjunto de 

disciplinas que tem como proposito auxiliar no aprendizado de conhecimentos 

específicos referentes a determinada disciplina [1]. 

 O programa de monitoria atualmente vem sendo muito utilizado nos cursos 

superiores, de tal maneira que estudantes mais avançados em seus cursos auxiliam os 

professores no desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos referente a 

determinada disciplina, deste modo o professor vem a assumir o papel de líder, de forma 

a orientar o melhor aprendizado [2]. 

 Os monitores têm como sua principal função estar disponível no atendimento 

aos alunos para esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos vistos em sala de aula, 

podendo o atendimento ser feito dentro ou fora do período de aula. 

3. Experiência como monitor da disciplina de Fundamento de Banco de 

Dados 

3.1. Tornando-se monitor 

Para se tornar um monitor foi necessário passar por um processo seletivo que continha 

as seguintes regras: aprovação na disciplina de Fundamento de Banco de Dados; bom 

rendimento acadêmico; entrevista com o professor responsável por ministrar a 

disciplina.   

 Como monitor um dos cumprimentos é tornar-se disponível para os alunos, logo 

ao me tornar monitor foi necessário entregar ao professor responsável pela bolsa de 

monitoria (professor-orientador) os horários disponíveis para as execuções das 

atividades de monitoria.  

3.2. Primeiras Atividades 

Ao iniciar na monitoria da disciplina de Fundamento de Banco de Dados foi sugerido a 

mim pelo professor-orientador que procurasse estudar sobre determinados assuntos 

cobrados na disciplina. Este estudo tinha como intuito me tornar mais apto a exercer a 



  

função de monitor e assim atender os alunos da melhor maneira, esclarecendo suas 

dúvidas e questionamentos. Para esta atividade o professor-orientador indicou que 

visitasse seu site, visto que este continha os materiais utilizados anteriormente em outras 

turmas, dessa maneira procurei me preparar estudando os slides referentes a cada 

assunto da disciplina, assim como também procurei ler apostilas, links e assistir algumas 

das vídeo-aulas, encontrei muitos destes conteúdos no próprio site sugerido pelo 

professor-orientador. 

 Outra atividade que me foi designada teve relação com as listas de exercícios, 

estas listas foram preparadas pelo professor-orientador já havia algum tempo e foram 

utilizadas nas turmas anteriores desta disciplina. Esta nova atividade tinha como 

objetivo adicionar novas questões há algumas destas listas, as novas questões deveriam 

estar relacionadas a temas não abordados em outras questões, deste modo os alunos 

poderiam se preparar melhor para as avaliações. Para concluir esta atividade procurei 

adicionar questões que estavam presentes nos livros utilizados pela disciplina, também 

procurei adicionar algumas questões elaboradas por mim, para elaborar estas questões 

utilizei os slides da disciplina como referencial.  

3.3. Contato com os alunos 

3.3.1. Apresentação a turma de Fundamento de Banco de Dados 

A apresentação para a turma aconteceu na segunda semana de aula, esse é um momento 

fundamental para o monitor, pois é onde há o primeiro contato com os alunos. É neste 

momento que a monitoria se coloca disponível para os alunos buscarem orientações e 

assim tentarem sanar as eventuais dúvidas que surgem após a aplicação de um conteúdo 

em sala de aula.   

 Após a apresentação foi decidido junto com os alunos e o professor da disciplina 

os melhores horários em que a monitoria estaria disponível para o atendimento, os 

horários foram estabelecidos de acordo com a disponibilidade de horário tanto do 

monitor quanto dos alunos. Outra decisão que também foi tomada neste mesmo dia foi a 

escolha do local para o atendimento da monitoria aos alunos, esta decisão também foi 

tomada em conjunto. 

3.3.2. Atendendo aos alunos 

Antes de ir para a monitoria atender aos alunos procurava me organizar, revisando 

assuntos de determinado conteúdo já visto em sala de aula e respondendo as questões 

das listas de exercícios passadas pelo professor da disciplina. 

 No contato que tive com os alunos consegui esclarecer muitas das dúvidas, 

algumas delas eram relacionadas ao entendimento de conceitos chaves presentes em 

determinado assunto, muitos desses conceitos eram importantes para os assuntos 

subsequentes então procurei esclarecer as dúvidas da melhor maneira possível. Algumas 

dúvidas também eram relacionadas as questões das listas, alguns alunos não estavam 

conseguindo ter o entendimento das questões e a relação que havia entre o texto e as 

figuras presentes em algumas destas questões. Além das dúvidas sobre os conteúdos 

visto em sala de aula também foi necessário prestar auxílio há algum dos alunos sobre a 



  

instalação e manuseio de determinadas ferramentas que poderiam ser utilizadas na 

disciplina para ajudar no desenvolvimento das atividades. 

 Algo muito importante que pude perceber na monitoria é que de certa forma o 

monitor acaba passando uma maior tranquilidade aos alunos da disciplina em relação a 

fixação dos conteúdos, de tal modo que você ao contar sua experiência na disciplina 

assegura que com dedicação, estudo e muita prática você consegue ter um bom domínio 

dos assuntos dados em sala de aula, mas é preciso reforçar a ideia de que é necessário 

ter paciência muitas vezes quando encontramos dificuldades no aprendizado. 

4. Conclusões Finais 

Minha experiência como monitor vem sendo muita proveitosa, tenho procurado me 

esforçar para exercer da melhor forma esta função, tanto na realização das atividades 

designadas a mim pelo professor-orientador quanto no atendimento aos alunos para o 

esclarecimento das dúvidas referentes ao conteúdo. 

 Acredito que venho experimentado em meu trabalho as primeiras experiências 

relacionadas a profissão de professor universitário, o fato de estar em contato com os 

alunos tem me propiciado contribuir pedagogicamente com o aprendizado dos alunos 

que buscam a monitoria. 
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Abstract. This paper aims to present the mathematical model used to help re-
solve the collaborative transportation problem in the case study conducted with
merchants in the city of Quixadá / Ce between the years 2011 and 2012. The
problem was to choose days of supply, the types of fruits and the quantities
that would be purchased by each merchant. In order to help these decisions and
minimize transportation costs, a specific mathematical model was developed. To
present solutions to this problem, the model was implemented using the GLPK
mathematical optimization library. The model resolution showed a reduction of
614.6 % in the estimated value of the full shipping cost and 750

Resumo. Este trabalho tem o objetivo de apresentar o modelo matemático uti-
lizado para ajudar na resolução do problema de transporte colaborativo. Foi
realizado um estudo de caso com feirantes do municı́pio de Quixadá/Ce entre
os anos de 2011 e 2012. O problema consiste em escolher os dias de abasteci-
mento, os tipos de frutas e as quantidades que são compradas por cada feirante.
Foi desenvolvido um modelo matemático para suporte as tomadas de decisão e
minimização dos custos com transporte. O modelo foi implementado utilizando
a biblioteca de otimização matemática GLPK. Como resultado do modelo, foi
obtido uma redução de 614,6% do valor estimado do custo de transporte total
e 750% das distâncias percorridas.

1. Introdução

A cidade de Quixadá, uma das mais importantes do Sertão Central Cearense tem no
comércio uma das suas principais atividade econômica. A comercialização de frutas tem
um grande destaque. Diariamente muitas pessoas vêm da zona rural e/ou de outros mu-
nicı́pios para comprar na cidade. A maior parte das frutas comercializadas é trazida de
outras cidades, principalmente da Central de Abastecimento do Ceará (CEASA/CE), lo-
calizada em Fortaleza, capital do estado. O custo de transportar as frutas da CEASA/CE
para Quixadá representa uma parte considerável dos custos dos comerciantes de frutas.

O transporte colaborativo acontece quando competidores compartilham o mesmo
tipo de transporte normalmente com objetivo de diminuir custos operacionais e aumentar
o lucro.

Por isso, surgiu à motivação de aplicar a gestão de transporte colaborativo junto
aos comerciantes de Quixadá.



2. Materiais e métodos
Uma organização logı́stica é uma empresa que gerencia as operações de transporte em
relação ao armazenamento, custo, velocidade e consistência de serviço.

Existem várias abordagens sobre como essas organizações operam com custos
no auxı́lio à tomada de decisão [FIGUEIREDO et al. 2003][Figueiredo and Eiras 2007] e
[Browning and White 2000].

Entre essas abordagens, a Logı́stica Colaborativa é considerada uma das mais re-
centes. Nela se baseia o modelo matemático desse trabalho.

Uma das etapas necessárias na execução da gestão do transporte colaborativo para
empresas é a decisão de que produtos, veı́culos e rotas que serão compartilhados pelos
participantes. Segundo [Silva et al. 2009] a forma mais eficiente de obter essa gestão de
transporte colaborativa é através da utilização de modelos matemáticos de otimização.

Para ajudar no desenvolvimento de modelo matemático mais próximo da real-
idade, foi realizada uma pesquisa com os feirantes de frutas do galpão da agricultura
familiar de Quixadá-CE, entre o perı́odo de outubro de 2011 a janeiro de 2012, para
subsidiar a elaboração do problema de decisão referente ao transporte colaborativo dos
mesmos.

Para testar o modelo matemático foram usados dados reais de 7 feirantes, 16 tipos
de frutas e 3 tipos de veı́culos comumente utilizados pelos comerciantes. Esse prob-
lema foi modelado matematicamente, em seguida implementado utilizando a biblioteca de
otimização matemática GLPK (GLPK, 2012) e, posteriormente executado para obtenção
da solução ótima do problema.

O modelo proposto nesse artigo consiste em escolher o(s) dia(s) do perı́odo de
planejamento haverá movimentos da CEASA/CE para Quixadá, os tipos de frutas e as
quantidades que serão compradas por cada feirante, cumprindo o requisito de estoque
máximo por tipo de frutas para cada feirante, a fim de reduzir o custo total de transporte.

Com o objetivo de racionalizar e otimizar esse problema foi construı́do e re-
solvido um modelo matemático que represente o problema de transporte colaborativo
dos feirantes de frutas de Quixadá. Na seção seguinte esse modelo foi apresentado.

3. Modelo matemático do problema de transporte colaborativo
Baseado no entendimento do caso dos feirantes do galpão da agricultura familiar de
Quixadá e dos dados coletados foi possı́vel construir um modelo matemático para pro-
gramar de forma otimizada o transporte colaborativo dos sete feirantes pesquisados.

A seguir são apresentados os dados necessários para entender o modelo mate-
mático desenvolvido.

Índices:
• d: dias.
• p: frutas.
• v: veı́culos de transporte.
• i: comerciantes.

Parâmetros:



• n: número de dias de vendas que o estoque de frutas precisa atender.
• cv: custo de contratar um veı́culo v para transportar frutas da CEASA/CE para

Quixadá.
• I0pi: estoque inicial, da fruta p, do comerciante i.
• IDpi: estoque no último dia do perı́odo de planejamento, da fruta p, do comer-

ciantes.
• rpi: taxa de venda diária média da fruta p do comerciante i.
• lpi: quantidade mı́nima em kg da compra da fruta p pelo comerciante i.
• Qv: quantidade máxima em kg que o veı́culo v pode transportar.

Variáveis de decisão
• xdpvi: quantidade transportada no dia d, da fruta p, no veı́culo v, do comerciante

i.
• ydv: 1 se no dia d, o veı́culo v é usado pelos comerciantes, 0 caso contrário.
• Idpi: estoque no dia d, da fruta p, do cliente i.

O modelo matemático proposto é apresentado a seguir.

A equação (1) representa a minimização do custo de contratar veı́culos para trans-
portar as frutas demandadas pelos comerciantes. O conjunto de restrições (2) calcula o



estoque de cada dia, de cada fruta para cada comerciante, exceto o último dia de planeja-
mento. O conjunto de restrições (3) calcula o estoque requerido no último dia de planeja-
mento para cada fruta e cada comerciante.

O conjunto de restrições (4) limita o estoque de cada dia, para cada fruta e cada
comerciante. O conjunto de restrições (5) define uma quantidade mı́nima de cada tipo
de fruta a ser comprada de cada vez. O conjunto de restrições (6) ativa as variáveis
xdpvi, sendo M um número muito grande. O conjunto de restrições (7) garante que a
capacidade de um veı́culo contratado não será superada. O conjunto de restrições (8)
define as variáveis de decisão do problema.

3.1. Aplicação do modelo matemático

Foram realizados quatro experimentos para avaliar o modelo matemático proposto, var-
iando apenas o número de dias de planejamento d em 5, 10, 15 e 20, representando de
uma a quatro semanas de planejamento.

A quantidade de frutas, veı́culos disponı́veis e comerciantes já foram relatados
nesse trabalho e são respectivamente, p= 16, v= 3 e i= 7. O número máximo de dias que
o estoque de cada tipo de fruta de cada comerciante deve atender, n, foi adotado igual 2,5
dias de vendas, devido se tratarem de produtos muito perecı́veis, por ser a prática mais
comum dos comerciantes a realização de duas viagens a CEASA/CE por semana.

Como o foco principal desse trabalho é apresentar o modelo utilizado, optou-se
por não ser necessário mostrar os custo de contratar veı́culos(cv) na época e a capaci-
dade máxima (Qv) deles. Os estoques iniciais (I0pi) e finais (IDpi) de cada tipo de fruta
em cada comerciantes são iguais a 2,5*rpi. A quantidade mı́nima (lpi) de cada tipo de
fruta que cada comerciante pode adquirir foi considerada igual à rpi. Os experimentos
foram realizados em um notebook Dell Inspiron i5, com 4 GB de memória RAM. O re-
sultado ótimo do modelo matemático fornece os dias, os comerciantes, os tipos de fruta,
as quantidades e os veı́culos usados.

4. Resultados e discussão

A utilização da gestão de transporte colaborativo apoiada pelo modelo matemática indicou
reduções significativas nos custos de transporte dos feirantes. Devido à redução de custos
ter sido de grande proporção, teve-se a preocupação de deixar claro que os resultados
teóricos podem ser diferentes dos realizado na prática.

Os custos semanais de transporte estimados passariam de R$ 4.688,00 para R$
656,00, uma economia de R$ 4.032,00, o que representou uma redução de 614,6%. Houve
também uma redução da distância percorrida total pelos feirantes, adotando a solução
ótima foi de 5.010 km, ou 750% de redução na distância percorrida total, o que significa
redução de consumo de combustı́vel e emissão de gases poluentes. Pode-se ver através
dos resultados alcançados com o modelo proposto, levou a uma diminuição substancial
dos custos com fretes, conseguidos pela possı́vel implicância a promoção da colaboração
entre os feirantes de Quixadá.

É notável a discrepância encontrada entre os custos de transporte estimados e os
projetados (redução de 614,6%). O que deixa bem explı́cito que a colaboração é uma
forma bastante eficaz e eficiente de alcançar objetivos comuns, principalmente redução



nos custos. Entretanto, essa abordagem possivelmente não seja praticável. Pois os com-
erciantes possuem veı́culos próprios, o que leva a uma diminuição dos custos, incentiva a
concorrência, assim, dificultando a adoção desse sistema na prática.

A intenção do trabalho foi de mostrar o modelo matemático utilizado para alcançar
a colaboração na logı́stica entre parceiros de uma mesmo setor produtivo e como esse
ajuda a obter soluções ótimas na redução de custos. Aplicar esse mesmo modelo com al-
gumas alterações a outras cadeias, como por exemplo,os pequenos comércios de Quixadá
que se abastecem em Fortaleza,pode ser sugerido como um trabalho futuro.
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Abstract. This article aims to discuss, listing and will take significant analysis
factors that make up the period comprises the output of high school to the stu-
dent’s initial contact with higher education. The relevance of this work is to
describe in general , multiple elements that influence the higher education gra-
duate. Besides highlighting the ways of how this issue is presented before the
student. The counterpoint of the research is somehow measure the occurrence
and intensity with which these factors affect the performance and the indivi-
dual’s route.

Resumo. Esse artigo tem como objetivo discutir, elencar e levar á análise im-
portantes fatores que compõem o período que se compreende da saída do ensino
médio ao contato inicial do estudante com ensino superior. A relevância desse
trabalho é expor de forma geral, múltiplos elementos que influenciam o egresso
do ensino superior. Além de evidenciar as formas de como essa problemática
se apresenta diante do estudante. O contraponto da pesquisa é de certa forma
mensurar à ocorrência e com qual intensidade esses fatores condicionam o de-
sempenho e o percurso do indivíduo.

1. Introdução
Ingressar em uma Instituição de Ensino Superior (IES) é um dos objetivos de grande
parte das pessoas. Pelo fato de essa ser a porta de entrada para o mundo do trabalho, da
melhoria da condição social e da aquisição do conhecimento, e especialmente nos últimos
anos através de uma maior facilidade em conquistar esse ingresso. Mas a passagem para
esse nível intelectual tão almejado pode ter características peculiares, principalmente no
que refere a qualidade e a consolidação do nível que antecede essa etapa: o ensino médio.

Certamente, pelo fato de essa etapa escolar ser de primordial importância, princi-
palmente por quê nela ocorrerá a formação do alicerce que seguirá pela subsequente vida
acadêmica do indivíduo. Ainda, fatores extrínsecos interferem de maneira feroz no de-
sempenho estudantil. As múltiplas dificuldades pessoais e/ou sociais podem ditar o ritmo
e a solidez do aprendizado.

Dessa forma, pressupondo-se que o ensino médio e superior brasileiro ainda não
encontram-se democratizados, busca-se com esse trabalho analisar e expor características
inerentes á estudantes oriundos de escolas públicas.



Através da realização de questionamentos e exposição de fatores que interferem o
processo de entrada, adaptação e continuidade do ingressante no Ensino Superior. Bem
como busca entender os pontos mais relevantes a serem observados para o entendimento
dessa questão, que afeta grande maioria dos estudantes do ensino superior no Brasil.

2. Metodologia

Esse estudo foi baseado na revisão bibliográfica de publicações correlacionadas com o
tema em questão para um melhor aprofundamento e fundamentação teórica do projeto.

2.1. Desafios do Ensino Superior para Estudantes

O sistema educacional brasileiro mostra-se cada vez mais desafiante, principalmente para
os estudantes de escolas públicas de condições econômica menos favorecida. De acordo
com [3] e [1], ainda que o contexto mundial tenha sofrido grandes transformações “em
termos de informação, conhecimento e novas técnicas de comunicação e educação”, ao
longo dos anos, poucas foram as mudanças estruturais nas universidades, o que evidencia
“a necessidade de revolução no conceito de universidade”.

Logo, fica visível a necessidade de adaptação do modelo de formação oferecido
pelas universidades para que as demandas existentes na sociedade contemporânea sejam
correspondidas e também que o ensino superior esteja acessível a toda a população, o que,
para tanto, requer conhecimento e reflexão sobre o assunto.

2.2. Importância ao Ingressar no Ensino Superior

A entrada no ensino superior é um caminho importantíssimo a ser trilhado pelo egresso
do ensino médio. Mas esse pensamento não é compartilhado por todos. O jovem brasi-
leiro que chega ao fim do ensino médio é chamado a fazer escolhas profissionais o pode
escolher pela continuação dos estudos ou pelo ingresso imediato no mercado de trabalho.
Nessa decisão alguns pontos vão ser fundamentais para a tomada de escolha. A formação
do estudante de escola pública é permeada por algumas dificuldades peculiares a esse tipo
de ensino.

Segundo [9], dentre os principais problemas, destacam-se a falta de estrutura e
recursos, a desmotivação dos professores por conta dos baixos salários, o desinteresse
dos alunos, seja pelo cansaço físico, ou pela falta de perspectivas para o futuro, que é
difundida por meio de uma cultura de interiorização dos alunos do ensino público. Não
obstante, o distanciamento entre as escolas e a universidade e a falta de divulgação das
oportunidades existentes fazem do ensino superior uma realidade distante para a maioria
desses estudantes.

Ainda assim, apesar de todas as dificuldades, com esforço e dedicação, tendo que
“correr um pouco mais atrás”, muitos egressos do ensino público conseguem ter acesso ao
ensino superior, sendo que, depois de inserido, estes conseguem ter o mesmo padrão de
aprendizagem daqueles que vieram de escola privada. Entretanto, o aluno de escola pú-
blica continua tendo que enfrentar problemas econômico-financeiros que, até certo ponto,
exigem ainda mais esforço destes estudantes. Neste sentido, iniciativas em prol da per-
manência destes estudantes nas universidades, como a concessão de bolsas, fazem-se
fundamentais [9].



2.3. Adaptação e Rendimento Acadêmico

O sucesso do estudante está entrelaçado com o seu rendimento acadêmico. Para [5],
precisa-se olhar o estudante de forma diferenciada e acolhedora, principalmente no mo-
mento do seu ingresso no curso superior, por ser o primeiro ano de graduação um período
crítico para o seu desenvolvimento e o seu ajustamento acadêmico. Nesta fase, o estudante
experiencia vários desafios provenientes das tarefas psicológicas normativas inerentes a
transição da adolescência para a vida adulta que quando confrontadas com às exigências
da vida universitária constitui-se um desafio a ser vencido.

Mostra-se evidente que o aluno universitário necessita de uma atenção especial
para que os desafios encontrados na adaptação ao curso superior estimule a sua transi-
ção da adolescência para a vida adulta e não gerem consequências negativas no nível do
aproveitamento acadêmico destes alunos.

Em atenção especial a alunos recém-chegados ao ensino superior, a universidade
deveria implementar programas de intervenção psicopedagógica que pudessem facilitar
a adaptação acadêmica e minimizar o impacto educacional da universidade nestes es-
tudantes. Estas estratégias podem envolver várias atividades com o objetivo de desen-
volvimento pessoal e da do estudante, capacitando-o tanto para as suas aprendizagens
acadêmicas como para o desenvolvimento da sua personalidade [11], [6], [8].

É consenso entre os especialistas que na transição do ensino médio para o ensino
superior o estudante vivencia várias mudanças que geram diversos problemas de ajus-
tamento acadêmico, resultado das experiências concomitantemente entre às exigências
colocadas pelo contexto e às características desenvolvimentais dos próprios alunos [10],
[4], [7].

2.4. Gestão do Ensino Médio

A gestão pública governamental é responsável por direcionar ações em prol da melhoria
dos serviços educacionais, e ela deve ser bem orientada no que se diz respeito à gerência
do ensino médio em todo o país. Uma das grandes questões é à qualidade e à constitui-
ção física das instituições públicas de ensino no Brasil. Problemas com o espaço físico,
falta de material escolar, de alimentos, de segurança urbana e à falta de preparo pedagó-
gico, psicológico e acadêmico de professores catalisam a degradação do ensino público
brasileiro. Gerando assim condições desfavoráveis à aprendizagem em grande parte das
escolas brasileiras em todos os segmentos de ensino.

Visivelmente, essas implicações interferem de forma direta no desempenho dos
estudantes nas avaliações, vestibulares e concursos direcionados ao ensino superior. E
consequentemente, a deficiência conteudista advinda do ensino médio será emergida na
vida acadêmica do estudante. De acordo com [2], ao refletir sobre o ensino básico pú-
blico, e em específico do nível médio, podemos notar sua ineficácia, perceptível pelas
preocupações da sociedade no que se refere à má qualidade de ensino dos jovens egressos
do ensino médio público.

3. Conclusão
A partir das discurssões e dos pontos abordados anteriormente permite-se realizar uma
análise das relações entre ensino médio e educação superior no Brasil constitui um con-



siderável desafio. As políticas públicas precisam olhar mais profundamente para pontos-
chave da gestão de instituições de ensino de forma geral. Através da criação de amplas
possibilidades de ingresso em uma universidade ou a inserção no mercado de trabalho,
além da fomentação de projetos que auxiliem a adaptação e a continuação do percurso
estudantil do indivíduo, com ênfase na parcela populacional mais carente.

Sob à ótica de que a correção destes problemas de ordem social, independente-
mente de qual seja o nível de ensino, irá incentivar e apoiar a construção de uma escola
ou universidade de qualidade, que seja além de agradável ao estudante, um lugar onde ele
possa aprender e posteriormente aplicar esses conhecimentos em benefício à sociedade
na qual ele está inserido.
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Abstract. This work seeks to promote a study on the induction of entrepreneurial                         
orientation in pedagogical projects of undergraduate courses in Information                 
Systems. 

Resumo. Este trabalho busca promover um estudo sobre à indução da orientação                       
empreendedora nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Sistemas                   
Informação. 

1. Introdução 
As novas configurações do mercado global demandam diversos desafios e oportunidades para                       
o ensino na área de Tecnologia da Informação. A atual atmosfera enfrentada por alunos e                             
professores da área é diferente da vivenciada há anos atrás, pois ferramentas, métodos e                           
processos têm se alterado juntamente com a globalização, o rápido desenvolvimento de                       
tecnologias e as novas pesquisas. Associado a esses desafios e oportunidades, o ramo da                           
computação é uma das áreas mais dinâmicas e vem penetrando nas mais diversas áreas do                             
conhecimento. 

A sociedade enfrenta também o desafio do rápido avanço da tecnologia e das                         
decorrentes mudanças de estilo de vida. Um desses desafios, está relacionado a uma nova                           
postura pessoal onde o desafio é assumir a responsabilidade por sua formação tanto pessoal                           
como profissional. Para isso, a sociedade precisa de um maior apoio educacional                       
diferenciado, o que lhes oferecerá as habilidades, compreensões e qualidades que visam                       
amortecer estes desafios durante a linha do tempo profissional. Entre os estudantes                       
universitários, idealmente, tal construção alia amplo desenvolvimento humano,               
conhecimentos, habilidades e atitudes favorecidos pelos estudos e pelas relações por eles                       
estimuladas ao encaminhamento para a realização pessoal e o desempenho de um relevante                         
papel no aperfeiçoamento da sociedade. É comum que os próprios estudantes se mostrem                         
interessados ou mesmo ativamente empenhados em buscálo. Para os autores, no entanto,                       
variados desafios tornam difícil sua conquista. 

Um deles é a grande carência brasileira de educação superior de qualidade em                         
empreendedorismo e na indução da orientação empreendedora (OE) ainda nos cursos de                       
graduação. O problema dos cursos de graduação em tecnologia da informação com                       
disciplinas de administração e empreendedorismo visando provocar a criação de negócios é                       
uma deficiência, uma das soluções apresentadas por universidades renomadas é a introdução                       
de disciplinas de Empreendedorismo em graduações. Ainda, a pesquisa de Zhao (2005) sobre                         
Empreendedorismo, encontrou que a educação formal e experiência prévia em                   
empreendedorismo aumentam a autoconfiança nos estudos, que também se correlaciona bem                     
com intenções empreendedoras, e por consequência na orientação empreendedora, seja na                     
empresa aonde o aluno irá trabalhar, seja empreendendo em seu próprio negócio. 

A orientação empreendedora (OE) caracteriza o gerenciamento do processo                 
empreendedor. Em essência, as dimensões da OE são utilizadas em conjunto para caracterizar                         



uma organização que possui uma postura empreendedora. Segundo Covin (1989) a                     
Orientação Empreendedora representa a presença de elementos de empreendedorismo de                   
nível organizacional, retratados em um estilo de gerenciamento qualificado como                   
empreendedor, a organização que possui maior OE apresenta diversos benefícios e maior                       
chance sucesso de um empreendimento. 

A educação de qualidade em empreendedorismo e a indução da orientação                     
empreendedora ainda nos cursos de graduação aperfeiçoam a capacidade de inovação, a                       
criatividade e a tomada de iniciativa, forças úteis a todos os estudantes, não apenas àqueles                             
que querem ter algum negócio ou ser autônomos. A educação em empreendedorismo, aliada                         
a indução da orientação empreendedora, deve oferecer mais proximidade e contato com os                         
empreendedores e sua realidade, adotar uma abordagem prática, ampliar a diversidade da                       
oferta de disciplinas e atividades ligadas ao empreendedorismo, indo além da tradicional                       
ênfase no plano de negócios. 
 
2. Empreendedorismo e ensino de empreendedorismo 
Em Dornelas (2008), o Empreendedorismo é definido como a inclusão de pessoas e processos                           
que levam à mudança de idéias em oportunidades. E a perfeita implementação destas                         
oportunidades leva a criação de negócios de sucesso. 

O empreendedor seria um individuo que inova na criação de novos produtos e                         
serviços, na utilização de novos recursos e materiais, ou na organização de seus negócios,                           
destruindo aquilo que está posto e reinventando uma nova realidade econômica. Seria alguém                         
especializado em avaliar as circunstâncias e tomar decisões sobre a coordenação de recursos                         
escassos, com um fim econômico, em condições de incerteza, não necessariamente um                       
inventor, mas certamente, alguém que não se detém dos riscos que pode vir a enfrentar. 
Em Landim et al.(2001) fala sobre McClelland, que nos anos 80 criou um novo modelo de                               
Achievement Motivation Training (AMT) denominado, CPE, fundamentado no               
estabelecimento do conceito de empreendedores constituído nas competências               
empreendedoras. Resumindo, o modelo tinha apoio na existência de dez competências                     
empresariais que adequadamente identificadas e desenvolvidas, garantiriam o sucesso nos                   
negócios. Essas competências seriam distribuídas em três grupos: Competências de                   
Realização, Competências de Planejamento e Competências de Poder. 

Assim, empreendedores não nasceriam prontos e nem poderiam ser confeccionados,                   
como se faz com produtos, mas poderiam receber estímulos a desenvolver habilidades, por                         
meio das quais se tornariam habilitados de identificar oportunidades viáveis de negócios, de                         
modo que no futuro poderiam abrir seu próprio negócio, se sentissem encorajados. 
 
3. Orientação Empreendedora 
A Orientação Empreendedora surgiu através da aplicação dos conceitos de                   
empreendedorismo a uma organização. Originalmente a conceituação de orientação                 
empreendedora surgiu dos livros de gerenciamento estratégico. A partir disso tem sido uma                         
tendência a utilização de conceitos derivados dessa literatura para observar o                     
empreendedorismo a nível organizacional. 

Segundo Lumpkin (1996), orientação empreendedora se refere aos processos, práticas                   
e atividades de tomada de decisão que conduzem a novos negócios. A orientação                         
empreendedora surge de uma perspectiva de escolha estratégica que afirma que                     
oportunidades de novos negócios podem ser empreendidas de forma proposital com sucesso.                       
Assim, a Orientação Empreendedora envolve as intenções e ações de pessoas chave                       
trabalhando em um processo dinâmico que visa a criação de novos negócios. 



A organização que possui maior Orientação Empreendedora apresenta diversos                 
benefícios decorrentes. Destacamse o fato de a Orientação Empreendedora ser positivamente                     
associada ao crescimento, ter impacto positivo nas medidas de desempenho financeiro, poder                       
prover a habilidade de descobrir novas oportunidades, facilitando a diferenciação e a criação                         
de vantagem competitiva, entre outros (RAUCH, 2009). 

Cinco dimensões decorrentes da bibliografia do gerenciamento estratégico marcam o                   
modelo de Orientação Empreendedora, como feito por Lumpkin (1996): inovatividade,                   
assunção de riscos, proatividade, autonomia e agressividade competitiva. De acordo com o                       
autor, cada dimensão possui grande importância para o sucesso de um empreendimento                       
dependendo também de fatores externos, fatores internos, podendo a orientação                   
empreendedora ser constituída por diferentes combinações das cinco dimensões, ou mesmo                     
por apenas algumas delas.  
 
4. Empreendedorismo em Organizações de Tecnologia da Informação 
O campo da Tecnologia da Informação, por estar inovando diariamente e por oferecer base                           
para as mudanças tecnológicas nas organizações, passou a ser considerada vasta pelos                       
teóricos, pois exige constante modernização por parte dos profissionais que trabalham nesse                       
campo, procurando novos caminhos, soluções e ponderações dos processos utilizados. 

As organizações de Tecnologia da Informação buscam indivíduos que se destacam                     
não só pelo conhecimento tecnológico e cultural, mas como líderes, visionários e com idéias                           
inovadoras, que possuam a capacidade de criar diferenciais para competir com o mercado,                         
culminando com o aumento do capital social da organização. Nesse sentido o                       
empreendedorismo deve ser uma prática diária do profissional de Tecnologia da Informação,                       
pois o termo já define a sua natureza: o que empreende, o que cria, o que põe em exercício                                     
aquilo que estudou, enfim, aquele que usa da técnica e da tecnologia para desenvolver suas                             
concepções e atividades. 

Sendo empregador ou empregado, profissionais de Tecnologia da Informação terão                   
em algumas ocasiões, a missão de atuar como um empreendedor, para liderar equipes, ter                           
idéias inovadoras e identificar oportunidades. Foi através de profissionais de Tecnologia da                       
Informação, que surgiram grandes idéias e novidades, que fizeram com que existisse uma                         
revolução no mundo da tecnologia. 

 
5. Conclusão 
Os beneficios que essa pesquisa poderá trazer para os cursos de graduação em Sistemas de                             
Informação, são imensos e a tendência é que seja utilizado como um modelo tanto para                             
cursos que estiverem em processo de iniciação como para cursos que não estejam sendo bem                             
avaliados. A integração do empreendedorismo com os cursos de tecnologia da informação                       
podem render grandes resultados para a nossa sociedade, pois estarão sendo formados                       
discentes com o pensamento mais amplo, os alunos certamente terão um pensamento                       
diferente se passarem por uma maior indução a orientação empreendedora. 

A indução a orientação empreendedora nos cursos de graduação em tecnologia da                       
informação, pode trazer ótimos resultados para o futuro, então precisase iniciar esse processo                         
o mais rápido possível. Resultando assim em uma melhoria fundamental para a nossa                         
sociedade em geral. 
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Abstract. The student, from an early age in different environments, is challenged
to adapt to people in different ways and cultures. Whether they are known or not.
Stimulate interaction between these people is essential to their growth and de-
velopment as an individual. There are steps that are essential to work in teams,
including the division of tasks, listening, questioning and mainly deal with the
difficulties that arise. Thus, training to professional life and consequently to
society. Individualism is developing a referral system only himself, and not for
others. But the cooperative prepares to deal with other people’s criticism. Thus,
the human being develops the ability to work in groups to deal better with the
references of others.
Keywords: Group work, Development, Member Cooperation.

Resumo. O aluno, desde cedo em diferentes ambientes, é desafiado a se adap-
tar a pessoas de diversos modos e culturas. Sejam elas conhecidas ou não.
Estimular o convı́vio entre essas pessoas é essencial para o seu crescimento e
desenvolvimento como indivı́duo. Há etapas que são primordiais para se tra-
balhar em equipe, incluindo divisão de tarefas, saber ouvir, questionar e princi-
palmente, lidar com as dificuldades que forem surgindo. Dessa forma, treina-se
para a vida profissional e consequentemente para a sociedade. O individual-
ismo desenvolve um sistema de referência apenas de si mesmo, e não para com
os outros. Já o cooperativismo prepara para lidar com as crı́ticas alheias. As-
sim, desenvolve o ser humano a capacidade de trabalhar em grupo por lidar
melhor com as referências dos outros.
Palavras-chaves: Trabalho em Grupo, Desenvolvimento, Cooperação dos
Membros.

1. Introdução
Muitas vezes, é preciso não apenas colaboração de muitos, mas também, que todos es-
tejam abertos a escutar e valorizar a opinião de cada um, sendo, portanto, generoso, no
sentido de abrir mão do que quer em prol da maioria, buscando sempre a cordialidade
e o afeto. Dessa forma, todos os membros estarão contribuindo gradativamente com o
desenvolvimento do processo socioemocional.

O diálogo realizado durante o trabalho coletivo, deve ser claro, direto, sem pausas
longas, e sem conversas paralelas que venham a prejudicar o raciocı́nio, o tempo e con-
sequentemente a experiência adquirida com os colegas. Outro ponto importante é a
confiança entre os membros, a colaboração direta e justa, sem acúmulos de tarefas apenas



para alguns membros, pois devem todos disponibilizar tempo, espaço e esforço de forma
igual.

Colaborar é muito mais que ajudar; é participar de todo um processo coletivo,
incluindo o aprendizado e divisão de tarefas, em que aquele mais propenso a se desen-
volver melhor ajude de forma mais eficiente alguns que porventura não tenha em certo
ponto as mesmas habilidades, sendo assim, a probabilidade de um trabalho bem sucedido
e tranquilo será muito maior.

Esse trabalho nos leva a buscar maiores informações dos benefı́cios de um trabalho
em grupo, em que conceitos como colaboração, respeito, aprendizagem significativa e
afeto podem interferir diretamente no crescimento e desenvolvimento de equipes como
um todo.

Em relação a trabalhos em equipe diz respeito a alguns comportamentos individ-
uais que muito das vezes prejudicam o andamento do projeto em questão, pois atitudes
como postura individualista, valorização da própria opinião e desqualificação de alguns
membros da equipe, afetam a auto-estima do grupo e interferem nos resultados esperados.

Como o estudo foi realizado no contexto educacional, não há como falar do papel
que o professor desempenha durante o desenvolvimento do trabalho em grupo na sala
de aula. Ele como professor terá que manter um diálogo franco, com normas e regras,
limitar um tempo para a realização, como também favorecer as habilidades do grupo,
contribuir em pontos complexos, explicar a importância não só do trabalho em equipe,
como a participação individual e os temas estudados.

A metodologia mostrará com informações a partir de dados bibliográficos, fontes
de conhecimento especı́fico que mostra a eficiência de trabalhos como esses.

2. O Aprendizado

Sobre aprendizagem, Barbato (2010), et al destaca:

“A aprendizagem é uma leitura crı́tica da realidade envolvendo constante
investigação na qual uma resposta já se constitui um disparador para nova pergunta Apren-
der em grupo é preocupar-se não somente com o produto da aprendizagem, mas com o
processo ensino-aprendizagem que gera mudanças nos sujeitos. Aprendizagem, nessa
perspectiva, é a capacidade de compreensão e de ação transformadora de uma realidade.
Isso envolve mudanças e pressupõe que elas ocorram nas pessoas articuladas entre si e no
contexto no qual as mesmas estão inseridas” .

O autor compreende esse processo de aprendizagem como uma forma de interação
que possa beneficiar a todos que participam de um projeto seja ele escolar ou não. A
aprendizagem deve ser o foco de qualquer adaptação onde todos os membros do processo
onde há trabalho de equipe seja prazeroso, sem resistências, satisfatório, e que principal-
mente interfira no cotidiano de forma agradável e proveitosa em um ambiente de trabalho
no futuro.

Segundo Martinez, Paraguay (2003), apud Locke (1969, 1976), todo trabalho
deve ter: “Satisfação no trabalho é considerada um estado emocional agradável resultante
da avaliação que o indivı́duo faz de seu trabalho e resulta da percepção da pessoa sobre
como este satisfaz ou permite satisfação de seus valores importantes no trabalho, sendo



adquiridas e melhoradas com o aprendizado em equipe”.

3. Metodologia
A pesquisa foi baseada em consultas bibliográficas especializados sobre aprendizagem
em grupo, especificamente trabalhos acadêmicos realizados em estudo de campo com
grupos, na busca de uma maior compreensão do contexto em questão.

Foi realizada uma pesquisa qualitativa-descritiva no sentido de analisar e com-
preender a importância do trabalho em equipe baseado na colaboração direta e eficaz dos
membros, e como estes fatores interferem na formação dos participantes.

4. Resultados e Discussão
De acordo com resultados da pesquisa bibliográfica realizada nos trabalhos acadêmicos,
foi possı́vel identificar diferentes opiniões, como a liberdade de expressão, o respeito
ao colega de equipe, a importância do papel do professor na organização e na liderança
geral das tarefas. E, principalmente as condições que devem ser inseridas no contexto
da aprendizagem em grupo, contribuindo gradativamente no processo socioemocional
dos membros. Dessa forma as experiências e conhecimentos adquiridos serão realizados
dentro de uma troca de afeto e interação eficaz.

Segundo os autores Barbato, Corrêa, Souza (2010), as experiências novas que
ocorrem nesse processo de aprendizagem correspondem a uma aula realizada em sala,
como também, caso seja realizado de forma prazerosa e eficiente, um caminho que os
levará a um aprendizado melhor, onde leva em consideração conceitos de extrema im-
portância não só na sala de aula como na vida dos alunos.

Essa aprendizagem em grupo não só beneficia a todos os alunos, como também
exige mudança por parte dos membros e que esta, acarreta em um aprendizado que se
relaciona ao modo de cada um. Nesse ponto pode amenizar os problemas causados pela
ansiedade, conduta errônea dos envolvidos. O mundo atual leva pessoas a ter medo do de-
sconhecido, mas esse mesmo medo pode levá-las a grandes desafios, que geram grandes
discussões, e todos sabemos que grandes discussões podem nos trazer um grande apren-
dizado e a solução de muitos dilemas.

5. Considerações Finais
É possı́vel entender o quanto a criação e o trabalho desenvolvido em equipe geram cam-
inhos onde as pessoas vão em busca de suas bases de transformação e seus aliados indi-
viduais que compõem seu mundo, seu cenário de mudanças. Lembrando, portanto, que
estamos em mundo altamente competitivo, a criação e o desenvolvimento de trabalhos
em equipes serão vivenciados de forma a organizar elementos de origem pessoal, cole-
tiva e socioemocional, diante de um novo sistema que nos dá como respostas a chave da
aprendizagem e colaboração entre os membros, sejam alunos ou professores. É preciso
respeito, admiração e muito desempenho para ter sucesso.
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Resumo. O presente trabalho propõe a criação de uma plataforma de desen-
volvimento de jogos pervasivos baseados em localização, com o objetivo de
fornecer ao desenvolvedor um conjunto de ferramentas, estás que envolvem os
aspectos de geolocalização, persistência de dados, comunicação com o ser-
vidor. Para o desenvolvimento desta plataforma, estão sendo usadas várias
ferramentas como postgres e o elasticsearch, bem como o google maps para
geolocalização, assim como primeiros resultados temos a implementação e o
modelo de dados da plataforma bem como a definição de sua arquitetura são
apresentadas nesse artigo.

1. Introdução

O mercado de jogos cresce a cada dia mais, assim novos jogos surgem introduzindo
novas tecnologias e cada vez mais bem trabalhados, logo para auxiliar no desenvolvi-
mento de jogos existem plataformas de desenvolvimento. “Jogos são desenvolvidos
usando uma plataforma de desenvolvimento de jogos que possa facilitar a entrega do
jogo.”[Moore et al. 2015].

Os jogos pervasivos são jogos que utilizam o ambiente real do jogador nas regas
do jogo. Hinke e colegas(2007) define que “os jogos pervasivos são uma forma lúdica
de entretenimento de realidade mista com objetos , regras, competições e ataques base-
ados na utilização de computação móvel e/ou tecnologias de computação pervasiva”. O
presente trabalho propõe a criação de uma plataforma para desenvolvimento de jogos per-
vasivos baseados em localização, esta plataforma tem como objetivo fornecer ferramentas
para facilitar acessar os dados de geolocalização, processar dados no servidor, fornecer
fermentas para criação dos jogos.

2. Fundamentação teórica

Jogos pervasivos englobam aspectos e ações reais para ampliar a experiência do jogador.
Dentro dos jogos pervasivos, estão os jogos baseados em localização que utilizam a real
posição do jogador para se adaptar e interagir com o mundo virtual.

As secções a seguir apresentam os conceitos de computação ubı́qua, jogos perva-
sivos e jogos móveis locativos.



2.1. Computação Ubı́qua

Hoje a computação está espalhada nos mais diversos dispositivos e eletrodomésticos –
geladeira, sensores, etc. Um smartphone hoje pode ter tanto poder de processamento
quanto um computador pessoal. Com esse cenário a informática invade cada vez mais
espaços, podendo ser levada a locais remotos e a quase todos os lugares urbanos. Com
todos esses dispositivos podendo comunicar-se e integrados à internet, estamos cada vez
mais próximos de visão de Weiser, “A computação torna-se onipresente, embutida em
diversos objetos do dia a dia”[Weiser 1991].

A computação ubı́qua possui três pilares fundamentais: A integração natural
com o ser humano, tecnologias inteligentes e comunicação. A integração natural com o
ser humano ocorre através de interfaces intuitivas, as quais abstraem as interações com
os aparelhos tecnológicos da forma mais natural possı́vel. As tecnologias inteligentes
se referem a dispositivos que são capazes de compreender onde estão e adaptar-se
dependendo da situação, logo a comunicação acontece dentre todos os dispositivos de
uma área que tem possibilidade de troca de dados e status entre eles ou com a própria
internet.

A plataforma proposta por este trabalho tem aspectos de ubiquidade, uma vez
que o mesmo é destinado a dispositivos móveis, que podem ser levados a quase todos
os lugares, como smartphones. Além disso, ele necessita de informações do contexto do
usuário, mais especificamente sua posição no globo, sendo necessária uma comunicação
com as ferramentas de geolocalização e a plataforma a ser desenvolvida.

2.2. Jogos pervasivos

Hoje com ampliação das tecnologias como sensores e o GPS, elas são responsáveis
por novas configurações de jogos eletrônicos, que por sua vez criam novos tipos de
experiências que seriam inviáveis de se concretizar através de meios tradicionais. Pela
definição proposta “os jogos pervasivos são uma forma lúdica de entretenimento de
realidade mista com objetos , regras, competições e ataques baseados na utilização de
computação móvel e/ou tecnologias de computação pervasiva”[Hinske et al. 2007].

O conceito de jogos pervasivos é aplicado a plataforma proposta no momento que
qualquer jogador para entrar em um desafio que esteja acontecendo na região próxima, o
mesmo tem de se deslocar até o presente local. Além disso todos os jogos seguem com
passos e ações a serem tomadas no mundo real e cada passo superado no desafio escolhido
influencia também no mundo virtual do jogo.

2.3. Jogos móveis locativos

“Jogos móveis, ou mobile games, são jogos baseados em dispositivos portáteis
que oferecem uma experiência de entretenimento independentemente de locais
determinados”[Mont’Alverne 2012]. Contudo os jogos móveis locativos estendem esse
conceito adicionando ao jogo caracterı́sticas do mundo fı́sico, geralmente podendo ser
classificado em três formas, jogos baseados em localização, jogos de realidade mista e



jogos de realidade aumentada.

Os jogos baseados em localização aliam tecnologias digitais móveis e sistemas de
geolocalização, gerando uma interação entre os espaços eletrônicos e fı́sicos, para desen-
volvimento das regras do jogo. De acordo com a classificação proposta por Mont’Alverne
para jogos baseados em localização “são jogos que utilizam tecnologias de localização e
que integram a posição de um ou de muitos jogadores como elemento fundamental de
suas regras” [Mont’Alverne 2012].

3. Trabalhos Relacionados

O GeoCache é um dos maiores jogos geolocativos do mercado com mais de 2 mil
caçadas pelo mundo. “O GeoCaching é uma dos mais antigos e maiores jogos baseados
em localização” [Kiefer et al. 2006]. Logo o grande destaque esta para o trabalho
desenvolvido por [Neustaedter et al. 2013] que realiza um estudo sobre o GeoCache
levantando seus pontos fortes no desing no jogo que o fez se tornar tão popular , assim
esse trabalho torna-se essencial para a plataforma uma vez que o mesmo ira incluir
funcionalidades semelhantes às eliciadas sobre o GeoCaching, tornando mais simples
o design da plataforma pois a pesquisa por elementos e interações que ele possui será
baseada no GeoCache.

[Centieiro et al. 2011] utiliza tecnologia pervasiva para criar um jogo chamado
GAEA, este baseado em localização, multi-jogador e móvel em que os jogadores são
incentivados a coletar materiais recicláveis em uma área especı́fica. Ele foi desenvolvido
para ser jogado em espaço aberto, onde os jogadores se movem pelo local coletando
lixo virtual com seus celulares. Os objetos são relacionados em uma determinada área
geográfica real onde os jogadores precisam estar fisicamente para poder coletá-los. A
plataforma proposta neste trabalho tenta facilitar o desenvolvimento de jogos similares,
também baseados em localização sendo essa uma das grandes semelhanças.

Nolêto propunha uma ferramenta de autoria para criação de jogos pervasi-
vos. “Uma ferramenta de autoria deve permitir que seus usuários criem aplicações
usando um conjunto de elementos pré-configurados (e.g., mecânicas, personagens)”
[Nolêto et al. ]. A ferramenta de autoria proposta engloba vários aspectos de desenvol-
vimento e utilização, incluindo a possibilidade de geolocalização, utilização de objetos
através de realidade aumentada, definição de quests e objetivos. O presente trabalho a ser
desenvolvido tem o intuito de fornecer ferramentas para o desenvolvimento de um tipo
de jogo pervasivo, sem o intuito de ser generalizado como o trabalho de Nolêto, focando
apenas no Jogos moveis locativos.

4. Ferramentas

As ferramentas utilizadas na construção dessa ferramenta, até o presente momento as
principais ferramentas utilizadas na construção da ferramenta são o elasticsearch, o
postgres e o googlemaps.



O elasticsearch é um motor de busca noSQL, foi construı́do em java e baseado no
Lucene. O principal ponto positivo do elasticsearch para a ferramenta é suas variáveis
nativas chamadas de geo-points, que são otimizadas para persistir e buscar arquivos
com base em coordenadas geográficas. Com tal capacidade será mais simples manter e
pesquisar os objetos do jogo com base em suas posições.

O postgres é um banco de dados relacional, assim terá diversas funções mas a
principal é o armazenamento de danos simples do parte do servidor, dados com relação
as classes de persistência como caçadas, passos, dados do usuário entre outros.

O googlemaps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de
satélite da terra gratuito e fornecido pela empresa Google. Dentre as diversas funções ofe-
recidas estão as de geolocalização além da criação de rotas a pontos especı́ficos no mapa.
Esta ferramenta tem o intuito de fornecer todos os aspectos relacionados a geolocalização
e criação de rotas da plataforma.

5. Resultados
Um dos resultados mais importantes da plataforma é a definição da arquitetura. A
princı́pio, a arquitetura foi definida em um cliente-servidor, pois o sistema será online,
por isso tem de existir uma troca de informação entre os clientes online. A comunicação
entre o cliente e o servidor irá ocorrer através de requisições http. O servidor será
implementado seguindo a arquitetura RESTful. Além disso, ele será responsável por
gerenciar o banco de dados relacional e o elasticsearch e garantir a consistência dos dados.

A parte do cliente será responsável por gerenciar e apresentar os dados ao jogo
pervasivo. Assim, a princı́pio, foram definidos três tipos de controladores para a plata-
forma. O controlador de comunicação com o servidor será responsável por gerenciar as
chamadas http para o servidor, além de receber os dados fornecidos pelo mesmo e re-
passar esses dados ao controlador de interação do jogo. O controlador de interação será
responsável por avaliar os dados e as chamadas realizadas a plataforma sobre as classes
relacionadas ao jogo, como os objetos relacionados às quests, os passos, objetivos dentre
outros. Assim, por último o controlador de geolocalização será responsável por forne-
cer os métodos necessários para utilizar todos os aspectos relacionados à geolocalização
fornecendo a posição do usuário e criando rotas para destino entre outros.

6. Conclusão
A presente plataforma encontrasse em estado de desenvolvimento, com algumas de suas
funcionalidades implementadas como o servidor e algumas das requisições dos dados, os
próximo passo será terminar o desenvolvimento e seguir com testes de usuários com a
plataforma.
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Abstract. Before the beginning of each semester the Registrar’s office deals with
the task of organizing classes’ schedules. This process is becoming harder due
to the increasing number of courses and majors on campus. The Disciplines
Allocation Problem (DAP) consists of choosing how the disciplines will be ar-
ranged considering the overlapping classes’ schedules and how it affects the
students’ enrollment options. To solve the DAP, a model based on assignment
problem has been proposed. This model has a polynomial computational com-
plexity and it can solve DAP if some restrictions are ignored.

Resumo. Antes de cada semestre letivo, as coordenações de curso se deparam
com a tarefa de organizar a grade de horários das turmas. Esse processo se
torna cada vez mais dispendioso devido ao número crescente de turmas e cursos
no campus. O Problema de Alocação de Disciplinas (PAD) consiste em esco-
lher como as disciplinas serão alinhadas levando em consideração os choques
de horário, e como esses choques de horário irão afetar as opções de matrı́culas
dos alunos. Para a solução do PAD, um modelo baseado no problema de as-
signment foi proposto. O modelo proposto possui complexidade computacional
polinomial e pode resolver o PAD desde que algumas restrições sejam descon-
sideradas.

1. Introdução
Um problema muito comum em instituições de ensino é a necessidade de definir os
horários em que a cada disciplina será ofertada. Esse trabalho normalmente é feito de
forma manual demandando tempo e outros recursos. Além disso, quem o faz pode preci-
sar descartar algumas restrições para tornar viável a busca de uma solução.

Em universidades, um aspecto que deve ser levado em consideração é a
minimização dos choques de horários, pois um aluno que reprovou alguma disciplina
durante o curso pode precisar se matricular em disciplinas de semestres diferentes, ocasi-
onando esses choques. Muitos choques de horários prejudicam os alunos nesta situação,
pois diminuem suas opções de matrı́cula, dificultando o andamento do curso.

Este artigo propõe uma maneira de definir quais disciplinas serão alocadas em um
mesmo horário, de modo a minimizar o número de choques de horário. Chamamos esse
problema de PAD. Este problema pode ser modelado como um problema bem estudado
na literatura, conhecido como problema de assignment.

Para resolver o Problema de Alocação de Professores em Disciplinas (PAPD),
além de incluir o PAD, devemos distribuir um conjunto de professores a um conjunto



de disciplinas alocadas previamente, de modo que cada disciplina esteja associada a um
professor, cada professor esteja alocado a no máximo 3 disciplinas, e essas alocações
devem considerar as preferências dos professores. Devido ao caráter exponencial desse
problema, surgiu a ideia de dividi-lo em dois subproblemas e resolvê-los separadamente.

Na Seção 2 deste artigo é apresentada a definição do problema de assignment.
Uma formulação para o PAD é a apresentada na Seção 3, na última seção uma nova
formulação é sugerida.

2. O problema de assignment
Sejam n trabalhadores, n tarefas, e cij um valor que representa o quanto o trabalhador i
é eficiente em realizar a tarefa j. O problema de assignment consiste em assinalar a cada
uma das n tarefas um trabalhador, de modo que o conjunto de tarefas seja realizado da
maneira mais eficiente [Kuhn 2005].

Modelamos este cenário com um grafo bipartido completo G = (V1, V2, E) onde
os vértices de V1 e V2 representam os trabalhadores e as tarefas, respectivamente. Ade-
mais, as arestas uv ∈ E representam a eficiência do trabalhador u na tarefa v.

w1

w2

w3 t3

t2

t1

Figura 1. Grafo bipartido completo, com n = 3.

Desse modo, podemos interpretar uma solução desse problema como um matching
de tamanho n e custo máximo. Um matching é um conjunto de arestas disjuntas, ou seja,
todas as arestas de M são não adjacentes. O problema de assignment é polinomial e o
melhor algoritmo conhecido é da ordem de O(n3) [Bandelt et al. 1994].

O problema de assignment pode ser definido no seguinte modelo de programação
inteira [Wolsey 1998]:

max z =
n∑

i=1

n∑
j=1

cijxij

Sujeito a:
n∑

j=1

xij = 1,∀i ∈ {1, 2, . . . , n} (1)

n∑
i=1

xij = 1,∀j ∈ {1, 2, . . . , n} (2)

xij ∈ {0, 1}
Neste modelo, a atribuição do funcionário i à tarefa j é dada por xij = 1. A restrição (1)
assegura que cada funcionário execute apenas uma tarefa e a restrição (2) limita que cada
tarefa seja executada por apenas um funcionário.



3. Formulação do PAD
No campus da UFC de Quixadá o ingresso de estudantes ocorre anualmente. Portanto,
as coordenações precisam ofertar disciplinas regulares uma vez a cada ano. Em virtude
disso, no primeiro semestre do ano letivo são abertas turmas das disciplinas regulares
referentes aos semestres ı́mpares, e as disciplinas referentes aos semestres pares são ofer-
tadas no segundo semestre do ano letivo. Por exemplo, no semestre letivo 2015.1 para o
curso de S.I. (Sistemas de Informação) foram ofertadas as disciplinas dos semestres 1, 3,
5 e 7. Em 2015.2 estão sendo ofertadas as disciplinas dos semestres 2, 4, 6 e 8.

O PAD pode ser resolvido em etapas, onde em cada etapa se realiza um assignment
entre as disciplinas dos semestres k e k+2 para decidir quais disciplinas irão compartilhar
slot. Um slot é um conjunto de horários onde uma disciplina é alocada. Cada disciplina é
atribuı́da apenas a um slot, que normalmente são dois horários semanais fixos. O conjunto
de 5 slots formam a grade de horários de um semestre para um curso. Cada disciplina
choca horário apenas com aquelas que estão no mesmo slot. Tomando o grafo bipartido
G = (V1, V2, E) definido na Seção 2, as disciplinas do semestre k serão os vértices de V1,
e os vértices de V2 serão as disciplinas do semestre k + 2. Dadas duas disciplinas di ∈ V1

e dj ∈ V2, a aresta eij ∈ E que conecta esses dois vértices tem como custo a quantidade
de alunos que podem cursar ambas, ou seja, alunos que já cumpriram os pré-requisitos
de di e dj e não foram aprovados em nenhuma dessas disciplinas. Cabe observar que o
objetivo do PAD é minimizar o número de choques de horário, então deve-se buscar o
matching M de custo mı́nimo em G, com |M | = n. No final de cada etapa, as arestas de
M representam as disciplinas que devem partilhar slot.

4. Implementação do PAD
Para a implementação do assignment foram testadas duas abordagens: A primeira utili-
zando um algoritmo primal-dual [Wolsey 1998] e uma segunda implementação utilizando
o modelo de programação inteira da Seção 2 no CPLEX. Em ambas as implementações,
obtivemos bons resultados. Isto não é surpreendente, visto que nossas instâncias possuem
tamanhos pequenos, uma vez que o número de slots é 5 para todos os cursos.

5. Trabalhos Futuros
O problema de realizar o PAD em etapas é que alguns choques serão desconsiderados.
Por exemplo, ao realizar a alocação entre os semestres 1 e 3 as disciplinas d1i e d3j foram
colocadas no mesmo slot, já entre os semestres 3 e 5 d3j e d5k foram selecionadas para
compartilharem slot. Nesse cenário, d1i e d5k também partilhariam slot, porém o número
de alunos que podem cursar essas duas disciplinas não foi considerado, e esse número
poderia ser inclusive maior do que o considerado entre d1i, d3j e d5k nas duas etapas. Um
exemplo pode ser visto na Figura 2.

O problema definido na Seção 2 é um caso especial do assignment K-dimensional
(K-D), com K = 2. O assignment K-D é NP-difı́cil para K > 2, mesmo para K
constante [Bandelt et al. 1994]. E sabe-se que para K = 3 é NP-completo [Frieze 1983].
Uma forma de contornar a situação apresentada acima seria realizar um assignment 3D
entre os semestres 1, 3 e 5 e considerar todas as possı́veis opções de matrı́culas dos alunos
entre estes semestres. Como a complexidade do PAD é em função do número de slots e
esse número é pequeno e constante, o assignment 3D, ou até mesmo 4D, se torna viável e
poderia gerar uma solução mais completa para o PAD.
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d13 d31

d32
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Figura 2. Na figura acima os vértices pretos estariam no mesmo slot e a aresta
entre d11 e d51 não teria sido considerada para a alocação deste slot.
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Abstract.  This   article   aims   to   present   a   plan   for   the   implementation   of
courses,   with   the   theme   of   parallel   computing   high   performance,   in   the
Federal University of Ceará, campus Quixadá, introducing participants to the
shared memory programming paradigms of and message passing, OpenMP
and MPI (Message Passing Interface).

Resumo.  Este   artigo   tem   como   objetivo   apresentar   uma   proposta   de
aplicação   de   cursos   com   a   temática   de   Computação   paralela   de   alto
desempenho,   na   Universidade   Federal   do   Ceará,   campus   Quixadá,
introduzindo aos participantes os paradigmas de programação de memória
compartilhada e de trocas de mensagens, OpenMP e MPI (Message Passing
Interface).

1. Introdução

Atualmente,   a   exigência   por   desempenho   computacional   tem   levado   a   um
ambiente em que cada vez mais se busca a implementação de aplicações que abrangem
um intenso poder de processamento em grandes volumes de dados.  De acordo com
Sato, et Al (1996, p.2) “programação paralela é  a programação concorrente orientada
para   computadores   paralelos,   incorporando   os   seus   requisitos   de   sincronização   e
comunicação,   buscando   a   utilização   adequada   dos   recursos   de   processamento   para
otimizar o seu desempenho”. Nesse sentido, temos um avanço ao que era implementado
no modelo de computação tradicional, em que as instruções eram executadas de forma
sequenciais, uma intrução de cada vez, o que hoje em dia seria inviável de acordo com o
que vai surgindo em termos tecnológicos, tanto na indústria, como na academia. Essa
evolução,   juntamente   com   a   necessidade   de   aprendizagem   dessa   técnica   e   seus
conceitos, é o que busca apresentar esse artigo ao propor um projeto de minicurso sobre
Computação paralela de alto desempenho para os alunos da UFC, campus Quixadá.

O artigo está  conforme a seguir:  Na seção 2  temos os  objetivos.  A seção 3
apresenta a justificativa. Em seguida, na seção 4 é apresentado o curso. Na seção 5 é
apresentado o conceito de Computação Paralela. Na seção 6 é abordado o paradigma de
programação de memória compartilhada OpenMP. Em seguida, na seção 7 é exposto o
paradigma de trocas de mensagens,  MPI (Message Passing Interface).  Na seção 8 é
apresentada   as   considerações   finais.   e   por   fim,   na   seção   9   são   apresentadas   as
referências.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwi3t4Wlg-vIAhXFjJAKHfxgAUA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMessage_Passing_Interface&usg=AFQjCNGB0IEDT4x50zd_Q2bXFUZwGl3u8A&bvm=bv.106379543,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwi3t4Wlg-vIAhXFjJAKHfxgAUA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMessage_Passing_Interface&usg=AFQjCNGB0IEDT4x50zd_Q2bXFUZwGl3u8A&bvm=bv.106379543,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwi3t4Wlg-vIAhXFjJAKHfxgAUA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMessage_Passing_Interface&usg=AFQjCNGB0IEDT4x50zd_Q2bXFUZwGl3u8A&bvm=bv.106379543,d.Y2I


2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Este artigo tem como objetivo desenvolver uma proposta de realização de um
curso sobre Computação Paralela de Alto Desempenho, na UFC, campus Quixadá.

2.2 Objetivos Específicos

 Apresentar   a   necessidade   de   realização   de   um   curso   sobre   computação
paralela.

 Apresentar a proposta do curso.

 Apresentar o conceito de Computação Paralela de alto desempenho.

 Por fim, apresentar os conceitos dos paradigmas OpenMP e MPI (Message
Passing Interface).

 3.  Justificativa

Em   relação   à   computação   paralela,   nos   cursos   oferecidos   na   UFC,   campus
Quixadá,   temos  a  disciplina  de  Sistemas  Distribuídos  que   introduz  os   alunos  nesse
paradigma,   inicialmente  de  forma  teórica  com a  apresentação de  diversos  conceitos
sobre  o   tema e  depois  com várias  atividades  práticas  no  decorrer  do   semestre.  No
entanto,   apenas   uma   disciplina   não   é   vista   como   suficiente   para   abordar   toda   a
complexidade que existe nessa técnica, portanto, a necessidade de mais um modelo de
aprendizagem   sobre   o   tema   se   faz   necessária   afim   de   proporcionar   aos   alunos   a
oportunidade  de  colocar   em prática   conceitos   aprendidos  na  disciplina  de  Sistemas
Distribuídos, bem como, novos conceitos que serão ministrados durante o curso. No
projeto   do   curso,   será   apresentadas   aos   participantes   conceitos   relacionados   a
computação paralela de alto desempenho, tais como, OpenMP e MPI (Message Passing
Interface),   bem   como   exemplos   utilizados   durante   a   pesquisa   para   elaboração   do
projeto. 

4. O Curso

  A proposta desse artigo é apresentar a necessidade da realização de um curso
sobre   Computação   Paralela   na   UFC,   campus   Quixadá,   bem   como,   os   conceito   de
Programação Paralela e dos paradigmas OpenMP e MPI,  afim de mostrar a importância
do estudo desse modelo para os alunos e assim viabilizar a realização do curso  sobre  o
tema na Universidade. Inicialmente, o curso será de 12h, com duração de três semanas,
para turmas de 15 alunos de qualquer curso que tenham interesse em aprender um pouco
mais  sobre esse modelo computacional.  As aulas  serão realizadas  no  laboratório  de
redes,   que  dispõe  de  máquinas   com uma   ótima   configuração  para   a   execução  dos
experimentos, além de possibilitarem a criação de máquinas virtuais para distribuir o
processamento. No projeto, a aplicação do curso está determinado para acontecer no
mês de dezembro, podendo sofrer alterações conforme a disponibilidade dos alunos ou
do aplicador. Em relação aos dias e os horários, também fica a cargo da possibilidade
dos   participantes,   sendo   discutido   junto   à   eles   a   disposição   de   horários   para   ficar
decidido o que melhor se adequar aos mesmos.



5. Computação Paralela de Alto desempenho

No   modelo   tradicional   de   computação,   as   instruções   dos   programas   são
executadas sequencialmente, na mesma ordem que se encontram no código fonte. O
código do programa é executado em uma única CPU, o compilador é responsável por
transformar o programa em um conjunto de instruções, as instruções são executadas
uma após a outra e apenas uma instrução é executada por vez.

Dentre   os   paradigmas   de   programação   paralela,   destacamse:   Divisão   e
conquista que consiste em subdividir um problema em partes pequenas, mas mantendo a
forma do problema original. Decomposição de dados onde o volume de dados a ser
operado é dividido e distribuído entre um determinado número de processadores. Em
relação  a  decomposição  de   tarefas,   as   funções  de  um programa são  divididos  para
melhorar a velocidade de processamento. Em pipelines, o problema é dividido em uma
série  de   tarefas  que  precisam ser  completadas  uma após  a  outra.  MestreEscravo,  é
formado por um processo servidor e vários processos clientes. PontoaPonto(Peer to
Peer),   cada   processo   interage   diretamente   com   outros   processos   sem   haver   uma
hierarquia entre os mesmos e Bag of Task que considera um número de tarefas que
podem ser executadas independentes umas das outras.

De acordo com Rocha (2007, p.6) “uma computação dizse paralela quando um
programa é executado sobre máquina multiprocessador em que todos os processadores
partilham   o   acesso   à   memória   disponível   (o   mesmo   endereço   em   processadores
diferentes corresponde à mesma posição de memória)”. A computação paralela faz uso
de múltiplos elementos de processamento simultaneamente para resolver um problema.
É possível dividir esse problema em várias partes independentes, de forma que cada
elemento de processamento pode executar sua fração do algoritmo concorrentemente
com os outros. 

Figura 1: Exemplo de Execução Serial.

Figura 2: Exemplo de Execução Paralela.



6. OpenMP

Segundo Ribeiro e Fernandes (2013, p.3) “o OpenMP é uma API (Application
Program Interface)  para  programação em C,  C++,  Fortran  e  outras   linguagens,  que
oferece suporte para programação paralela em computadores que possuem arquitetura
de  memória  compartilhada”.  Através  de  algumas  diretivas,  o  padrão do OpenMP é
suportado por diversas plataformas e arquiteturas de memória compartilhada.  Como se
utiliza de uma programação de memória compartilhada para manter a execução paralela,
esse   paradigma   depende   então     de   múltiplas   threads   sendo   executadas
sincronizadamente.  Threads  permitem que um programa execute  diversas   instruções
diferentes simultâneamente, é uma forma do processo dividirse em várias partes que
trabalham concorrentemente para aumentar o desempenho computacional. De acordo
com Ribeiro e Fernandes (2013, p.3) “O modelo de programação adotado pelo OpenMP
é bastante portável e escalável, podendo ser utilizado numa gama de plataformas que
variam desde um computador pessoal até supercomputadores”.

7. MPI (Message Passing Interface)

O MPI (Message Passing Interface) é uma padronização de uma biblioteca que
especifica a interface MessagePassing. Um programa MPI consiste em uma coleção de
processos que podem trocar mensagens entre si através de uma interconexão de rede.
No paradigma de programação paralela em MPI, os dados são movidos de um espaço de
endereçamento de um processo para o espaço de endereçamento de outro processo, em
uma operação de troca de mensagens (RIBEIRO;FERNANDES, 2013). A comunicação
na rede pode ser feita de duas maneiras: Sem Buffer e Com Buffer.

 Sem buffer: A comunicação é feita diretamente entre os processos MPI.

 Com buffer: A biblioteca MPI mantém um buffer para cada máquina. Quando
um   processo   envia   uma   mensagem,   primeiro   ela   é   copiada   para   o   buffer
rementente,   depois   para   o   buffer   da   máquina   destino,   e   só   depois   para   o
processo receptor.

De acordo com Ribeiro e Fernandes (2013, p.3) “todo o paralelismo em MPI é
explicito,   ou   seja,   de   responsabilidade   do   programador,   e   implementado   com   a
utilização dos construtores da biblioteca no código”. O padrão de troca de mensagens
MPI  possibilita   ao  usuário   a   implementação  de  programação  paralela   em  memória
distribuída multiplataforma, fazendo com que se destaquem suas principais vantagens
no seu estabelecimento que são a portabilidade e a facilidade de sua utilização.

8. Considerações finais

Foi apresentado neste artigo uma proposta para a realização de um curso sobre
Computação   Paralela   de   alto   desempenho   na   UFC   Quixadá,   demonstrando   sua
necessidade para os alunos, além dos paradigmas e conceitos dessa técnica, focando na
sua utilidade para computação atual e objetivos a serem alcançados. Esperase que após
a apresentação do projeto, os alunos manifestem interesse em participar do curso para
melhorar seu entendimento sobre o tema e servir de complemento ao que foi aprendido
na disciplina de Sistemas Distribuídos.
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Resumo. Este trabalho objetiva apresentar um mapeamento de Processos BPMN 

(Business Process Management Notation) para linguagem Prolog. A partir do 

mapeamento proposto, iremos elaborar consultas em Prolog, visando apoiar a 

identificação de erros e de inconsistências em processos de forma antecipada.  

 

 Introdução 

A gestão de processos de negócio ou em inglês Business Process Management 

(BPM) é “um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas computacionais desenvolvidas 

para amparar as diferentes fases do ciclo de vida de um processo de negócio, ou seja, o 

projeto, a configuração, a implantação/execução e a análise”. (VAN DER AALST, 2003).                              

Essa metodologia usada para gerenciar processos, possui muitos benefícios para 

analistas de negócios e desenvolvedores. Seu surgimento tem proporcionado realização 

de diversas atividades como: identificação, desenho, execução, documentação, 

monitoramento e controle de processos de negócio dentro de uma organização.  

O BPM pode ser usado através de uma notação criada para esse fim, chamada de 

BPMN (Business Process Management Notation). Para essa notação existem programas 

que são usados na modelagem, bizagi é um deles, que possuí elementos responsáveis por 

definir o comportamento de um processo, conhecidos como símbolos da BPMN.   

Este artigo apresenta um projeto que tem como objetivo representar processos 

usando a notação BPMN através de programação Lógica (Prolog, linguagem de 

programação que usa o paradigma declarativo ou descritivo para “expressar programas 

em fórmula de lógica e usar um processo de inferência lógica para produzir resultados 

(SEBESTA, 2003)). Sua principal motivação é identificar inconsistências em processos 

de forma antecipada, buscando prevenir construção de sistemas com falhas. 

 O Prolog pode nos proporcionar outro benefício que só com a modelagem não 

seria possível, este é a simulação do comportamento de um processo, com isso podemos 

identificar “Deadlocks”(quando um processo fica bloqueado e ali permanece para sempre 

(TANENBAU, 2010)), ciclos e outros problemas característicos de processos.   

 

 



 

 

Metodologia 

Para iniciarmos o trabalho de traduzir processos em BPMN para Prolog, 

escolhemos o processo de Afastamento de Professores e modelamos usando a BPMN. 

Quando o processo estava completamente desenhado percebemos que existiam vários 

fluxos (sequências de atividades) e a partir disso iniciamos a tradução para Prolog.  

Chamamos de fluxo o caminho de uma atividade até outra, o mesmo segue a 

seguinte estrutura: “fluxo (atividade, raia, atividade, raia, rótulo).”, onde atividade e raia 

são dois dos vários símbolos que existem na BPMN e fluxo é o nome da cláusula (fato 

em Prolog). Definimos cinco parâmetros para compor um fluxo. O primeiro parâmetro 

representa a atividade de origem do fluxo, o segundo representa quem está executando o 

primeiro parâmetro, o terceiro parâmetro representa a atividade de destino do fluxo, o 

quarto parâmetro representa quem executa o terceiro parâmetro e por fim o último 

parâmetro representa um rótulo que é alguma informação adicional que existe no fluxo, 

importante para melhorar o entendimento do processo.  

Em seguida mostraremos como representamos alguns passos da modelagem. 

Essas duas imagens a seguir foram retiradas do processo de afastamento de professores, 

e nos mostram dois dos passos dessa modelagem." 

     Figura 01 – Fluxo A                                              Figura 02 - Gateway 

                              

A figura 1 representa um dos passos da modelagem que em Prolog foi 

representada da seguinte maneira: “fluxo (solicitar, professor, conferir, secretaria, _).”. 

Como não há rótulo no passo da primeira figura optamos por colocar uma variável 

anônima que em Prolog é representada por: “_”. Vale observar que o fluxo é evidenciado 

por uma ou mais setas que ligam um símbolo a outro.  

A figura 2 representa o conceito de gateway (símbolo do BPMN usado para 

representar uma divergência ou uma convergência de fluxos). Representamos o gateway 

como uma regra que contem dois fluxos, F1 representado como: 

“fluxo(conferir,secretaria,revisar,professor,incompleto).” e F2 representado como: 

“fluxo(conferir,secretaria,encaminhar,secretaria,_).”.Essa regra infere que se dois 

fluxos tem a mesma origem então existe um gateway entre eles.   

Vejamos como ficou a definição formal da regra geral em Prolog: 

“gateway(O,Y):-fluxo(O,Y,A,B,_),fluxo(O,Y,C,D,_), A\=B,C\=D,A\=C,B\=D.”. Onde O 

representa a origem dos fluxos, Y quem está executando essa origem, A e C representam 

os respectivos destinos e B e D representando quem está executando os destinos. Existem 

algumas restrições nessa regra; uma delas é que A é diferente de B e C. Note que a união 



 

 

dos caracteres “\” e “=” formam o símbolo “\=” que em Prolog significa diferente, logo 

A\=B, significa que A é diferente de B.                                                                                                        

Esses e outros fluxos, assim como outas regras que criamos, estes formam a base 

de dados do Prolog, ou seja, o programa que é a representação do processo modelado.  

Resultados Preliminares 

Como resultados documentamos o Processo de Afastamento de Professores com 

BPMN e o traduzimos para Prolog e fizemos algumas consultas que mais adiante 

mostraremos. Ao final do trabalho objetivamos ter um mapeamento geral, que traduz 

qualquer processo em BPMN para Prolog.  

A seguir mostraremos uma das consultas realizadas no trabalho.  

 

Consulta 1: Existe um gateway saindo do caminho X? 

 

Para descobrir se existe um gateway com origem na atividade “conferir” realizada 

pela “secretaria”, elaboramos a cláusula da seguinte maneira: “gateway (conferir, 

secretaria).” O interpretador respondeu: “true”. Isso significa que existem dois fluxos 

saindo da atividade conferir realizada pela secretaria. 

Em outra consulta perguntamos se existe um gateway com origem na atividade 

“encaminhar formulário” realizada pela “secretaria” o interpretador respondeu: “false”. 

Ou sejam, não existem dois fluxos saindo dessa origem.  

Outras regras foram elaboradas assim como outros fatos, em seguida 

apresentamos o processo de afastamento de Professores em BPMN e seu respectivo 

mapeamento em Prolog. Antes de apresentamos o processo em BPM, mostraremos o 

significado de alguns símbolos. 

  

Quadro 01 – Símbolos do BPMN usados no processo de afastamento. 

Símbolo / Elemento Descrição 

      

O Evento serve para representar algo que pode 

ocorrer no início, meio ou final de um 

processo. Esse evento pode ter variações de 

tipos. 

 

O gateway representa uma divergência ou 

uma convergência de fluxos.  

 

As atividades são elementos que identificam 

uma ação que pode estar sendo executada por 

alguém ou por um sistema.  

 

A documentação serve para indicar que em 

determinado passo de um processo existe um 

formulário ou algum outro tipo de documento. 

 

As raias servem para identificar os papéis, 

ou seja, quem executa determinada 

atividade. 



 

 

 

Fonte: INSTITUTO (2013), BPMN (200-?) com adaptações. 

Figura 03: Processo de Afastamento de Professores em BPMN 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 

Mapeamento em Prolog do processo de afastamento de professores. O programa a seguir 

em Prolog está dividido em fatos e regras: 

 

/*  Fatos:  */ 

fluxo(iniciaAfastamento, professor, solicitar, professor,_). 

fluxo(solicitar,professor,conferir,secretaria,_). 

fluxo(conferir,secretaria,revisar,professor,incompleto). 

fluxo(revisar,professor,conferir,secretaria,_). 

fluxo(conferir,secretaria,encaminharformulario,secretaria,completo). 

fluxo(encaminharformulario,secretaria,analisarpedido,diretor,_). 

fluxo(analisarpedido,diretor,negarpedido,diretor,tiponacionalAte60dias). 

fluxo(analisarpedido,diretor,encaminharProcesso,diretor,tiponacionalAte60diasAprovad

o). 

fluxo(encaminharProcesso,diretor,elaborarPortariaEOficio,secretaria,_). 

fluxo(elaborarPortariaeOficio,secretaria,assinar,diretor,_). 

fluxo(assinar,diretor,abrireEncaminharProcesso,secretaria,_). 

fluxo(abrireEncaminharProcesso,secretaria,registrarAfastamento,progep,_). 

fluxo(registrarAfastamento,progep,finalizarFluxo,progep,_). 

fluxo(analisarpedido,diretor,abrirprocesso,secretaria,tiponacional+sessentadias). 

fluxo(analisarpedido,diretor,abrirprocesso,secretaria,tipointernacional). 

fluxo(abrirProcesso,secretaria,apreciarSolicitação,conselho,_). 



 

 

fluxo(apreciar,conselhoDeCampus,sanarPendencias,professor,aprovadoComDiligencias

). 

fluxo(sanarPendencias,professor,emitirOficio,secretaria,_). 

fluxo(emitirOficio,secretaria,assinar,diretor,_). 

fluxo(assinar,diretor,encaminharProcesso,secretaria,_). 

fluxo(encaminhar,secretaria,tomadaDeProvidencias,progep,_). 

fluxo(apreciarsolicitação,conselho,emitirofício,secretaria,aprovaçaosemrestriçao). 

fluxo(apreciarsolicitação,conselho,finalizarfluxo,professor,aprovadoNao). 

 

/*  Regras: */ 

 

gateway(O,Y):- fluxo(O,Y,A,B,_),fluxo(O,Y,C,D,_), A\=B,C\=D,A\=C,B\=D. 

eventofim(finalizafluxo,progep). 

eventofim(finalizafluxo,professor). 

eventofim(A,B):- fluxo(A,B,C,D,_), eventofim(C,D), B\=D. 

ciclo(A,B,L):- fluxo(A,B,C,D), member(fluxo(A,B,C,D),L). 

ciclo(A,B,L):- not(member(fluxo(A,B,C,D),L),ciclo(C,D,[fluxo(A,B,C,D),L])). 

 

Conclusões  

 

Uma das deficiências de modelagens BPMN é a falta do compromisso com 

especificação formal (LIGEZA, KLUZA E POTEMPA, 2012), com isso torna-se essencial 

estudos e pesquisas que aumentem essas especificações formais, para assim verificar a 

presença de inconsistências em modelos, diminuindo os erros e os aprimorando.     
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Abstract. Some of the major problems in wireless networks are the plurality of                         
equipment, the decentralization of management and mobility difficulties. In                 
order to solve these problems we propose the use of latest network functions                         
virtualization and software defined networking technologies in order to offer a                     
centralization of mobility choices and an implementation of virtual access                   
points. 
Resumo. Alguns dos grande problemas em redes wireless são a pluralidade                     
dos equipamentos, a descentralização do gerenciamento e as dificuldades de                   
mobilidade. Com o objetivo de solucionar esses problemas é proposta a                     
utilização de tecnologias recentes em virtualização de funções de rede e redes                       
definidas por software afim de oferecer uma centralização das escolhas de                     
mobilidade e uma implementação de pontos de acesso virtuais. 

1. Introdução 

Alguns dos grande problemas em redes wireless são a pluralidade dos equipamentos, a                         
descentralização do gerenciamento e as dificuldades de mobilidade. A fim de solucionar                       
esses problemas é proposta a utilização de tecnologias recentes em virtualização de                       
funções de rede e redes definidas por software afim de oferecer uma centralização das                           
escolhas de mobilidade e uma implementação de pontos de acesso virtuais. 

O objetivo desse trabalho é substituir os softwares proprietários dos APs e                       
substituílos por uma solução centralizada, baseada em um controlador apenas para toda                       
a rede WiFi. Dessa maneira cada AP ficaria responsável apenas por lidar com                         
protocolos da camada 2 e todo processamento camada 3 aconteceria no controlador. 

Todos os APs teriam o mesmo SSID e os clientes se movimentariam por toda a                             
extensão da rede WiFi sem perda de conexão. O controlador se preocuparia em trocar o                             
cliente de AP e manter seu IP e sua conexão. 

Foram estudadas várias tecnologias e maneiras de enfrentar esses problemas,                   
mas optamos por testar o funcionamento de um framework chamado Odin,                     
desenvolvido pelo Departamento de Sistemas de Telecomunicações de Berlin                 
(Department of Telecommunication Systems  Internet Network Architectures da                 
Technical University of Berlin). 

2. Odin 
Odin [Suresh et al., 2012] é uma ferramenta de SDN para criar WLAN. O grande                             
problema é que mesmo assim não teremos controle sobre os clientes e essas farão                           
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escolhas de associações ao AP. Para contornar esse problema é necessário o uso da                           
tecnologia Light Virtual Access Point (LVAP  Pontos de acesso leves e virtuais). Há                           
uma preocupação de tirar a preocupação com AAA (Authentication, Authorization, and                     
Accounting) e IP/MAC do programador tornando sua vida mais fácil. 

2.1. LVAP 

LVAP virtualiza os estados de associação e os separa do AP físico. Múltiplos clientes                           
de um AP são tratados como um grupo de clientes isolados logicamente conectados a                           
portas distintas de um switch. 

O modelo de abstração LVAP permite ao Odin oferecer um modelo de                       
programação sincero e direto. Tipicamente, uma aplicação rodando Odin não precisa                     
lidar diretamente com estados de associação, mas o LVAP também facilitada o                       
gerenciamento de mobilidade, permitindo à infraestrutura fazer o handoff dos clientes                     
sem acionar os mecanismos de reassociação dos mesmo. 

2.2. Visão 

O Odin é indicado para deployments de médio e grande porte, completamente                       
centralizados por um controller. Odin é completamente transparente para o cliente, não                       
é necessária instalação de nenhum software do lado cliente. Odin aproveita uma série de                           
conceitos já bem estabelecidos como: CENTAUR, Dyson, DenseAP, DIRAC, Frenetic,                   
NetCore, Onix. Odin pretende prover abstração simples e poderosas para o                     
desenvolvedor. Um objetivo de design no Odin é prevenir o programador do                       
acompanhamento mudanças de AAA e estados de máquina do cliente. O programador                       
não pode fazer suposições sobre os endpoints. Com a solução LVAP os programadores                         
sempre veem um link fixo entre os clientes e a infraestrutura. 

3. Arquitetura do Odin 
Um master (uma aplicação em cima de controlador Openflow), vários agentes (rodam                       
nos APs) e um conjunto de aplicações (serviços de rede). Master: visão geral dos fluxos                             
da rede, clientes conectados e infraestrutura. Uma coneção TCP entre master e agent                         
serve como canal de controle, para enviar comando e colher estatísticas. 

3.1. LVAP 

Cada cliente recebe a ilusão de ter seu próprio AP. Cada AP físico hospeda um LVAP                               
para cada cliente conectado (que se conecta a um BSSID único). Remover um cliente                           
LVAP de um AP físico e gerálo em outro, gera o efeito dehandoff sem participação do                                 
cliente. Odin sempre proverá aos clientes, um link consistente à rede. O endpoint de                           
link sempre corresponderá aos endereços IP e MAC de um cliente e ao BSSID único                             
gerado pelo Odin. 

 



 

 

 
Figura 1. Detalhamento do handoff transparente de clientes 

 

4. Aplicações 
4.1. Mobilidade Transparente 

Handoff sem troca de mensagens ou mudança de estado de máquina no cliente. Uma                           
aplicação pode consultar as estatísticas geradas pelo Odin, e baseada em alguma métrica                         
invocar handoff. Exemplo: Potencia de sinal no receptor do cliente. Quando for                       
detectada um queda, procurase o AP com melhor sinal e realizase o handoff. 
4.2. Balanceador de Carga 

Por razões de escalabilidade, a carga de múltiplos AP pode ser balanceada, por                         
reassociação dinâmica de clientes ao AP (baseado em diferentes métricas), isso é bom                         
pois handoffs com LVAP são baratos e rápidos. 
4.2. Mitigação de terminais escondidos 

Um problema clássico que tende a ser resolvido com alterações nos clientes, pode ser                           
atacado facilmente com Odin, devido a sua arquitetura centralizada. 

5. Implementação do Framework 
5.1. Master 

Aplicação construída em cima do controlador openFlow Floodlight. Usa o canal inband                       
para invocar comandos de mudança de LVAP e estatísticas. Usando o floodlight, o                         
master atualizar tabelas de roteamento nos roteadores e switches. Aplicações Odin                     
executam como threads no master e podem ver estatísticas no formato keyvalue. 

5.2. Agente 

 



 

 

Implementados com Click Elements (arquitetura de software para roteadores). Contém a                     
lógica para o LVAP e o WiFi spitmac, conceito herdado do Protocolo de Controle e                             
Provisionamento de Pontos de Acesso Wireless (CAPWAP) que propõem que os                     
serviços de distribuição e integração devem residir no controlador de acesso (AC), e,                         
portanto, todos os dados do usuário são encapsulados entre os pontos de terminação                         
wireless (WTP) e o AC. Gravam informações dos clientes usando cabeçalhos radiotap.                       
No AP físico será necessário um driver modificado para suportar farmes ACK para cada                           
LVAP do AP. Também seria necessária uma modificação para injetar chaves de                       
encriptação por clientes na tabela de chaves. 

6. Avaliação 
A maior primitiva do Odin é o LVAP, assim é essencial realizar experimentos para                           
testar sua eficiência. O objetivo é saber quais tipos de decisões relacionadas à                         
performance o Odin será capaz de fazer quando usar LVAP. Queremos avaliar os                         
tempos de resposta, quantidade de redirecionamentos feitos, tempo médio de resolução                     
de nomes, tempo médio para atribuição de endereço IP e comparar com uma rede sem                             
LVAP para definir quais os melhores resultados. 

7. Conclusões e Trabalhos Futuros 
A proposta de Suresh et al. (2012) é extremamente promissora e interessante, porém                         
possui ainda alguns desafios. Para instalação do OpenWRT e compatibilidade com                     
Odin, são necessários APs de arquitetura Ath9k com no mínimo 2 GB de memória                           
RAM, o quais não temos disponíveis em nossos laboratórios. Para contornar esses                       
problemas, decidiuse por virtualizar os APs em laptops de arquitetura x86 com placas                         
de redes Ath9k. Para fazer isso, serão realizas pesquisas com as ferramentas de                         
virtualização KVM, Hostapd, Xen Hypervisior 4.1, Libvirt e  Docker. 

8. Referências 
Suresh, L., & SchulzZander, J. (2012). Towards programmable enterprise WLANs                   

with Odin. Proceedings of the First …, 115. doi:10.1145/2342441.2342465 

SchulzZander, J., & Suresh, L. (2014). Programmatic Orchestration of WiFi Networks.                     
2014 USENIX Annual …. Retrieved from           
https://www.usenix.org/system/files/conference/atc14/atc14paperschulz_zander.pdf 

Schulzzander, J., & Schmid, S. (2014). Towards a Scalable and NearSighted Control                       
Plane Architecture for WiFi SDNs. HotSDN 2014, 217–218.               
doi:10.1145/2620728.2620772 

Schulzzander, J., Mayer, C., Schmid, S., & Riggio, R. (2015). Programming the Home                         
and Enterprise WiFi with OpenSDWN. Proc. ACM SIGCOMM (Poster/demo                 
Session), 117–118. 

Silva, T. Q. & Borges, V. C. M. (2015). Virtualização do Ponto de Acesso WiFi, In:                               
XX Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços, Vitória, ES, 28–41. 

CAPWAP protocol binding for IEEE 802.11 (2012). http://www.ietf.org/rfc/rfc5416.txt,               
Março. 

 



Resolvendo o Sudoku com propagação de restrição

Lucas Henrique de Sousa Candido1, Wladimir Araújo Tavares1
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lucashenriquejbe@gmail.com, wladimirufc@gmail.com

Abstract. The Sudoku game is a logic game that become popular quickly. In
this paper, we formulate an efficient solution for 9x9 Sudoku based in restriction
propagation technique, backtracking with prunning, bitvector.

Resumo. O jogo Sudoku é um jogo lógico que em pouquı́ssimo tempo se tornou
popular. Este artigo tem como objetivo formular uma solução eficiente para o
jogo Sudoku 9x9, utilizando das técnicas de propagação por restrição, back-
tracking com poda, vetor de bits e heurı́sticas.

1. Introdução

O Sudoku é um quebra cabeça matemático baseado em regras de permutações númericas.
Seu nome é um acrônimo referente a uma expressão japonesa que significa “os números
devem ser únicos”.

Geralmente o jogo consiste de uma matriz 9x9 formada por 9 submatrizes 3x3
onde algumas posições são previamente preenchidas, em que o objetivo do jogo consiste
em encontrar números de 1 a 9 para os espaços vazios de tal forma que nenhum número
se repita na linha, nem coluna, nem submatriz. Ou seja, cada linha, coluna e submatriz
deve ser uma permutação dos números entre 1 a 9.

O jogo possui vários nı́veis de dificuldade, dependendo de sua distribuição inicial,
tendo várias ou poucas soluções, o que dificulta sua resolução já que o jogo tem muitas
permutações. Este artigo tem como objetivo apresentar um algoritmo que recebe como
entrada uma configuração inicial do Sudoku (que possua solução válida) e retorne uma
solução do mesmo em tempo computacional aceitável.

Para facilitar o entendimento, vamos adotar uma notação utilizada em várias li-
teraturas: as linhas serão representadas pelas letras de A a I e as colunas pelos números
de 1 a 9. Uma posição aij do Sudoku será chamado de casa ou quadrado. Os candida-
tos possı́veis para cada posição do sodoku são os valores que podem ser escolhidos para
aquela posição.

Muitos matemáticos tentaram calcular quantos jogos de Sudoku seria possı́vel
criar. Eles utilizaram uma problema já conhecido, o quadrado latino, para determinar o
número de possibilidades do Sudoku. O número de possibilidades do quadrado latino é
maior, pois o Sudoku possui a restrição de submatrizes a mais; assim ele é utilizado como
um limite superior ao problema.

Existem 12 quadrados latinos de ordem 3 e 575 de ordem 4, porém
5.524.751.496.156.892.842.531.225.600 de ordem 9. Contudo, muitos desses quadra-
dos são derivados de outros (produzidos a partir de operações de linha e coluna), logo são



equivalentes ao original. Considerando apenas as formas reduzidas, sem as derivações, o
número de quadrados latinos de ordem 9 é 377.597.570.964.258.816[1].

Determinar o número exato de Sudokus se tornou uma tarefa difı́cil. Mas com o
uso da lógica e de computadores é possı́vel estimar que o número válido de Sudokus é
6.670.903.752.021.072.936.960. Esse número leva em consideração soluções derivadas
de outras, a partir de operações elementares, como troca de linha ou coluna, rotações,
simetria e outras. Ao retirarmos os Sudokus equivalentes, segundo essas operações,
possuı́mos 5.472.730.538 Sudokus possı́veis[1].

Algumas casas do Sudoku são inicialmente preenchidas, porem ainda não se sabe
o número mı́nimo de casas que devem ser preenchidas para que a solução seja única
acredita-se que sejam 17, contudo o problema ainda está em aberto. Sabe-se que para
o problema oposto, o número máximo de casas preenchidas para que a solução não seja
única, é 77, dentre as 81 casas[1].

O Sudoku é um problema NP-Completo[2]. A prova que o Sudoku é NP-
Completo consiste em mostrar que um dado jogo totalmente preenchido é realmente uma
solução do jogo. Essa verificação pode ser realizada em tempo polinomial verificando-se
as linhas, colunas e submatrizes. Depois, eles provaram que o Sudoku é NP-Difı́cil fa-
zendo uma redução polinomial do problema do quadrado latino, mostraram como tornar
um quadrado latino nxn incompleto e criar, a partir dele, um Sudoku n2xn2 que, se resol-
vido, também é solução do quadrado latino. Dessa forma, eles mostraram que resolver o
Sudoku é tão difı́cil quanto completar o quadrado latino.

2. Propagação de Restrição

O Sudoku pode ser solucionado utilizando propagação de restrição. Esse método consiste
em propagar uma restrição para todo o problema. Desse modo, ao solucionar uma casa,
a restrição do Sudoku pode ser propagada para a linha, coluna e submatriz que o mesmo
pertence. Observe a Figura 1.

Figura 1. Quadrados que possuem restrição com C2

Portanto, utilizando propagação de restrição podemos seguir 4 passos básicos: O
quadrado C2 possui restrição com 20 outros quadrados, assim se iniciarmos cada qua-
drado possuindo todas as soluções, ou seja, cada quadrado teria apenas os números de
1 a 9, ao inserir, por exemplo, 1 em C2 todas as casas em destaque na figura passariam
a ter como solução candidatas apenas os números de 2 a 9. Desse modo, depois de ser
inseridos todos os números da configuração inicial do Sudoku dado como entrada, cada
quadrado possuirá suas soluções candidatas possı́veis.

1. Se um quadrado possui apenas um candidato, insira este no mesmo,



2. Senão, insira um dos valores candidatos que o quadrado possui como possı́vel
solução, caso não seja solução insira o próximo candidato,

3. Ao inserir um valor propague a restrição aos outros quadrados,
4. Se algum quadrado possuir nenhuma candidato, então não é solução.

Assim, quando todos os quadrados possuı́rem tamanho um, então encontramos a solução
para o Sudoku. Abaixo é apresentado o pseudo código da propagação de restrição.

1: função INSERIR(sudoku, i, j, val)
2: sudoku[i][j] = val
3: retorne eliminar(sudoku, i, j, val)
4: fim função
1: função ELIMINAR(sudoku, i, j, val)
2: se sudoku[i][j] não possui val então
3: retorne verdade
4: fim se
5: para p de 0 até 8 faça
6: a = (i/3) ∗ 3 + p/3
7: b = (j/3) ∗ 3 + p%3
8: se sudoku[i][p] possui val e p! = j então
9: apague val de sudoku[i][p]

10: se sudoku[i][p] ficou vazio então
11: retorne falso
12: fim se
13: se sudoku[i][p] possui apenas um candidato então
14: se não eliminar(sudoku, i, p, valor(sudoku[i][p])) então
15: retorne falso
16: fim se
17: fim se
18: fim se
19: se sudoku[p][j] possui val e p! = i então
20: apague val de sudoku[p][j]
21: se sudoku[p][j] ficou vazio então
22: retorne falso
23: fim se
24: se sudoku[p][j] possui apenas um candidato então
25: se não eliminar(sudoku, p, j, valor(sudoku[p][j])) então
26: retorne falso
27: fim se
28: fim se
29: fim se
30: se sudoku[a][b] possui val e não (a == i e b == j) então
31: apague val de sudoku[a][b]
32: se sudoku[a][b] ficou vazio então
33: retorne falso
34: fim se
35: se sudoku[a][b] possui apenas um candidato então
36: se não eliminar(sudoku, a, b, valor(sudoku[a][b])) então



37: retorne falso
38: fim se
39: fim se
40: fim se
41: fim para
42: retorne verdadeiro
43: fim função

A função eliminar(sodukumi,j,val) é responsável por fazer a propagação da
restrição. Caso uma posição do soduku tenha apenas uma única opção, essa opção
também é propagada. Observe que dependendo do preenchimento do sodoku está regra
pode ser bastante acionada reduzindo consideravelmente o espaço de busca do problema.

O parâmetro sudoku é uma matriz 9x9, onde cada elemento possui todos os can-
didatos da posição. Por questões de eficiência tanto de processamento como de memória,
utilizamos vetor de bits de tamanho 9 para cada posição da matriz. Desse modo, a posição
0 do vetor de bits representa o 1 e assim por diante, de tal forma que a posição 8 representa
o 9. Então, se o elemento i, j possui o 1 como candidato o bit da posição 0 é marcado
com um, caso contrário com zero. Logo, verificar se uma posição possui val é necessário
verificar apenas se o bit val− 1 esta marcado e de maneira análoga remover é atribuir 0 à
posição.

3. Busca
Agora, devemos definir como decidiremos por qual quadrado começar a busca, pois di-
gamos que comecemos por um quadrado que possui 9 candidatos, depois escolhemos um
que tem 5. Com isso já temos 45 possibilidades apenas nos dois primeiros quadrados sele-
cionados, então esse número pode crescer espantosamente, o que tornaria nosso algoritmo
menos eficiente.

Inicialmente, em cada casa todos os valores são possı́veis. A função eliminar pode
ser utilizada para atualizar o conjunto candidato das outras casas. Dessa maneira, pode-
mos usar a propagação de restrição em um algoritmo de pre-processamento. Utilizaremos
de uma heurı́stica para diminuir o número de possibilidades. Em vez de começar por um
quadrado qualquer vamos escolher o quadrado que possui menos possibilidades ou candi-
datos possı́veis, então inserirmos um de seus candidatos a propagação de restrição vai agir
e diminuir o número de candidatos dos outros quadrados. Assim na próxima interação es-
colhemos outro quadrado que possui o menor número de candidatos, e assim por diante
até encontramos a solução. Em outros trabalhos pode-se notar que, com a utilização
dessa heurı́stica, em média é necessário a verificação de apenas 64 soluções possı́veis do
Sudoku[3]. Nosso pseudo-código fica assim:

1: função SOLUCIONAR(sudoku)
2: se resolveu então
3: retorne
4: fim se
5: min =∞
6: resolveu = true
7: para i de 0 até 8 faça
8: para j de 0 até 8 faça



9: tam = números de candidatos em sudoku[i][j]
10: se tam > 1 e min > tam então
11: min = tam
12: p = i
13: q = j
14: resolveu = falso
15: fim se
16: fim para
17: fim para
18: se resolveu então
19: imprima sudoku
20: retorne
21: fim se
22: para candidatos i de sudoku[p][q] faça
23: se resolveu então
24: retorne
25: fim se
26: copia = sudoku
27: se inserir(copia, p, q, i) então
28: solucionar(copia)
29: fim se
30: fim para
31: fim função

Nesse algoritmo é utilizado a técnica de backtracking, pois o algoritmo volta ao
estado anterior para desfazer decisões erradas, isso é feito através da linha 26 onde a
variável copia recebe sudoku para que alterações sejam feitas em uma cópia sem afetar a
matriz original. Ao comprovar que uma solução candidata é solução do problema, realiza
uma poda nas outras chamadas da recursão finalizando a execução, pois uma solução já
foi encontrada. Para isso, é utilizada a variável global resolveu que é verdadeira quando
uma solução é encontrada.

4. Conclusão
Neste artigo, foi apresentada uma solução eficiente para o Sudoku 9x9, utilizando
propagação de restrição, backtracking com poda, vetor de bits e heurı́stica do menor
número de candidatos de tal forma que o número de possibilidades a ser testada foi redu-
zida, permitindo que o algoritmo atue de forma eficiente na resolução do Sudoku.
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SiCE  Sistema de Credenciamento de Eventos 
Alan Martins Silva, Marcos Dantas Ortiz, Antonia Diana Braga Nogueira 

 
Abstract: With the request for complementary activities acquisition in graduation, the request 
for logging students’ performed activities also grows. The bureaucracy to accept complementary 
activities is extensive, involving form’s filling, certificates and coordenator’s acceptance, as also 
the spent time with all these informations’ processing. SiCE is a system built to maximize the 
performance in complementary activities submission, making this process a fast and easy 
process for students and staff. 
 
Keyword: EVENTS; PARTICIPATION; VALIDATION; COMPLEMENTARY ACTIVITIES; 
 
Resumo: Com a demanda por aquisição de horas complementares durante a graduação, cresce 
também a demanda para registro de horas complementares submetidas pelos alunos. A 
burocracia para aceitar horas complementares é extensa, envolvendo preenchimento de fichas 
detalhadas, certificados, aceitação do coordenador do curso, além do tempo gasto com todo o 
processamento dessas informações. O SiCE é o sistema construido para maximizar a 
performance na submissão de atividades complementares, tornando o processo rápido e fácil 
para alunos e funcionários. 
 
Palavraschave: EVENTOS; PARTICIPAÇÃO; VALIDAÇÃO; ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES; 
 

1. Introdução 
1.1. O que são atividades complementares 

Todos os cursos de gradução da UFC  Campus Quixadá exigem que o aluno 
cumpra com uma determinada quantidade de atividades complementares para se formar. 
As atividades complementares são atividades que demonstram aptidão, conhecimento e 
interesse sobre os assuntos da graduação fora do ramo acadêmico, tornando possível a 
presença de experiência além das aulas no currículo. 

Atividades de extensão, pesquisa, docência, participação em eventos e 
publicações são exemplos de atividades complementares. 

 
1.2. Qual a quantidade de atividades complementares necessárias 

Cada curso em cada universidade possui sua própria determinação de qual deve 
ser a quantidade de horas complementares presentes na formação de um estudante. 

 



2. O Problema 
A partir de agora, utilizase o modelo de regras e funcionamento relacionados a horas 

complementares presente na UFC  Campus Quixadá. 
O cadastro e validação de atividades complementares é realizado de forma manual por 

funcionários da instituição, tornando um processo demorado e complexo para os alunos que 
precisam preencher muitos formulários e para os funcionários que precisam conferir todos os 
formulários dos alunos. 

 

3. Solução Proposta 
3.1. O que é o SiCE 

O SiCE é o Sistema de Credenciamento de Eventos, um sistema distribuído 
desenvolvido com o intuito de criar uma forma mais simples e rápida de verificação e 
validação de horas complementares. 

O SiCE conta com um aplicativo Android para utilização de alunos e 
administradores, bem como um WebSite utilizado pelo usuário administrador para o 
gerenciamento de eventos. 

O objetivo principal do SiCE é prover uma maior qualidade em relação ao 
cadastro e cumprimento de deveres relacionados a horas complementares. 
 
3.2. Como funciona 

O aplicativo Android do SiCE disponibilizado ao usuário final é divido em dois 
modos, um modo utilizável pelo aluno e outro utilizado por um usuário administrador. 

3.2.1. Aplicativo para o Aluno 
O aplicativo no modo aluno disponibiliza a visualização de eventos e seus 

subeventos, assim como a geração de um identificador do aluno que será utilizado 
para registrar sua presença nos eventos. 

3.2.2. Aplicativo para o Administrador 
O aplicativo no modo administrador permite visualização de eventos e 

seus subeventos, e a possibilidade de identificar o aluno (utilizando o 
identificador gerado no modo Aluno do aplicativo) e registrar sua presença em um 
determinado evento. 

3.2.3. WebSite 
O WebSite é destinado apenas para administradores que realização 

cadastro, consulta, edição e remoção de eventos, assim como captação dos dados 
de presenças de um aluno ou em um evento. 
 

3.3. Como o problema será solucionado 



Ao utilizar o SiCE como opção de CheckIn em um evento, a burocracia de 
formulários e revisões que tornam o aproveitamento de horas complicado será reduzida 
apenas a confirmação das informações geradas pelo sistema pelo coordenador ou 
responsável do curso ou instituição. 
 

4. Arquitetura da Solução 
Como representado na Figura 1, a comunicação entre o cliente e o servidor ocorrem por 

meio da internet, possibilitando o acesso dentro ou fora do Campus. Vale ressaltar que a 
utilização de JSON como linguagem de comunicação entre servidor e cliente proporciona a 
possibilidade de cara parte possuir sua própria arquitetura interna. 

 
Figura 1 

 

5. Tecnologias Utilizadas 
● WebService 

O WebService (Serviço WEB) é o componente central do sistema. Nele, 
está presente o banco de dados e toda a responsabilidade por acesso as 
informações presentes no sistema. Todos os programas (módulos do sistema) que 
utilizarão os dados precisam solicitar esses dados ao WebService, assim como 
solicitar inserção de dados (como cadastro de eventos ou registro de presença de 



um aluno). Seguem abaixo as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do 
WebService. 

○ Java utilizada como a linguagem para desenvolvimento do serviço. 
○ Spring MVC utilizado para mapeamento de controladores e injeção de 

objetos nas classes Java responsáveis pelo recebimento de requisições e 
resposta com dados. 

○ JPA/Hibernate é a biblioteca utilizada para realizar a persistência de 
dados no banco de dados. 

○ GSON é a biblioteca responsável por converter os resultados de 
requisições (como a lista de eventos existentes) em uma String formatada 
no padrão JSON para comunicação entre entidades do sistema. 

 
● Aplicativo Android 

Visando tornar o acesso ao sistema o mais simples possível, é necessário 
uma forma de tornar o aplicativo alcançável para os usuários, por isso, um 
aplicativo mobile é considerado a melhor solução tendo em vista que grande parte 
da população possui um smartphone. As tecnologias utilizadas no 
desenvolvimento do aplicativo foram: 

○ Java é a linguagem escolhida para o desenvolvimento do aplicativo. 
○ Android SDK é o conjunto de framework e bibliotecas utilizadas para o 

desenvolvimento de aplicações Android utilizando a linguagem de 
programação JAVA. (Outras linguagens podem ser utilizadas, por 
exemplo, o C++ utilizando o Android NDK) 

○ GSON 
 

● WebSite 
Mesmo estando presente na vida da maioria da população, o smartphone 

nem sempre é a melhor opção para algumas funções, entre elas, digitar grandes 
textos, gerar relatórios, e possuir uma visão detalhada de informações. Visando a 
melhor usabilidade para o sistema, uma página na web se torna viável no 
momento de gerenciar eventos (como digitar grandes descrições), como também 
na divulgação do aplicativo, pois existirá um local onde os usuários podem buscar 
informações e links importantes. 

○ HTML é uma linguagem de marcação utilizada para descrição e 
mapeamento de componentes da tela. 

○ CSS é uma linguagem responsável pelo a estilização dos componentes 
criados no HTML, definindo cores, tamanhos e organização dos 
elementos. 



○ JavaScript é uma linguagem do lado cliente utilizada para tornar páginas 
web comuns em páginas web dinâmicas. No projeto, é responsável por 
requisitar informações e ações ao WebService e criar elementos HTML 
diferentes dependendo da ação solicitada. 

○ AJAX é a tecnologia que permite a requisição de informações sem 
atualização da página WEB, diminuindo o fluxo de dados entre cliente e 
servidor. 

 

6. Projetos para o futuro 
No momento, o escopo contemplado do SiCE é a realização de registro de 

participação do aluno em eventos, porém, no futuro, esperase adicionar a possibilidade 
do aluno se registrar para um evento, controlar vagas, e fazer intercâmbio de informações 
com outros sistemas, como SEven e SISAC. 
 

7. Considerações finais 
Prover uma boa formação para os alunos é o objetivo de qualquer instituição de 

ensino. Tendo isso em mente, e entendendo a proposta do SiCE, é fácil perceber que 
possibilitar uma forma simples dos estudantes aproveitarem suas atividades 
complementares vai darlhes tempo extra à ser gasto com outras atividades, como 
desenvolvimento de trabalhos e estudo dos conteúdos das disciplinas. 
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Abstract. This paper presents a brief explanation on the development of the
Radar Livre system, a mixed software-hardware solution based on the ADS-B
technology that aims at helping the air traffic control system presently used in
Brazil. The system anticipates accessible software and hardware resources and
the sharing of data collected in a free-access platform. It will also provide an
automatic prediction of imminent collisions.

Resumo. Este trabalho traz uma breve explanação sobre o desenvolvimento do
sistema Radar Livre, uma solução mista de hadware e software baseada na
tecnologia ADS-B que tem por objetivo auxiliar o controle de tráfego aéreo atu-
almente usado no Brasil. O sistema prevê recursos de hardware e software mais
acessı́veis e o compartilhamento dos dados coletados em uma plataforma de
acesso livre. O sistema também fará a previsão automática de colisões iminen-
tes.

1. Introdução
Apesar dos avanços tecnológicos atuais, muitos dos sistemas que usamos para são an-
tigos e ultrapassados. Muitos já não recebem mais manutenção e já foram atualizados
para versões mais modernas e eficientes. Apesar disso, grande parte das organizações
ainda resiste à renovação de seus recursos de software e hadware devido ao alto custo da
migração. Nos sistemas de monitoramento aéreo isso não é diferente. Sistemas antigos
ainda operam no paı́s, embora já existam alternativas mais baratas e confiáveis. Em tais
sistemas, a eficiência do monitoramento é sujeita a falhas e a prevenção contra colisão de
aeronaves é potencialmente problemática.

Uma alternativa ao método de monitoramento aéreo utilizado atualmente é a
tecnologia ADS-B, que utiliza sistemas de posicionamento global (GPS) para fornecer
informações precisas sobre a posição da aeronave. Por ser uma tecnologia moderna e
acessı́vel, veio para auxiliar o atual sistema baseado em radares no monitoramento de
aeronaves civis.

2. O espaço aéreo brasileiro
Próximo aos aeroportos, os aviões são monitorados visualmente pelos controladores de
voo. Após cerca de 10 quilômetros, a aeronave passa a ser monitorada por radares de
controle de aproximação (APP), que garantem uma distância mı́nima entre as aeronaves e
previnem possı́veis colisões. Fora do alcance do APP, a aeronave passa a ser monitorada
pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), até chegar ao seu destino.



O DECEA tem por objetivo gerenciar as atividades no espaço aéreo brasileiro.
Sua estrutura conta com três subdepartamentos de supervisão, quatro Centros Integrados
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), um Serviço Regional de
Proteção ao Voo (SRPV), cinco Centros de Controle de Área (ACC), 47 Controles de
Aproximação (APP), 59 Torres de Controle de Aeródromo (TWR), 79 Destacamentos de
Controle do Espaço Aéreo (DTCEA), além das mais de 90 Estações de Telecomunicações
Aeronáuticas e diversas divisões de apoio por todo o Paı́s [DECEA 2015].

3. Sistemas de monitoramento
3.1. Radares
Fora do alcance dos controladores de vôo, as aeronaves são monitoradas por radares,
aparelhos que conseguem colher informações como posição, velocidade e outros dados
importantes dos aviões. Os radares são divididos em dois tipos: os primários e os se-
cundários. Os radares primários enviam pulsos para a atmosfera, os quais retornam ao
serem refletidos nas aeronaves dizendo sua posição, mas não retorna dados como altitude
e elevação. Os radares secundários enviam mensagens às aeronaves, que captam e res-
pondem a mensagem com informações da posição, velocidade, altitude, etc. Para isso,
é necessário que a aeronave tenha um transreceptor (aparelho capaz de receber e enviar
mensagens). Caso o avião não possua esse aparelho, o radar secundário será incapaz de
encontrar a aeronave. Muitas aeronaves em funcionamento não possuem um transrecep-
tor abordo e, portanto, não são identificadas por radares secundários. Assim, a maioria
dos aeroportos são equipados com os dois tipos de radar [Smaal 2010].

Radares ainda são largamente utilizados, mas a atualização do posicionamento do
avião ocorre apenas a cada 30 segundos. São aparelhos caros e, apesar de cumprirem bem
o seu trabalho, barreiras fı́sicas e condições atmosféricas desfavoráveis podem atrapalhar
seu funcionamento. Além disso, o atraso entre as atualizações de posicionamento das ae-
ronaves dificulta a eficiência na prevenção contra acidentes. Com isso surge a necessidade
de um método de monitoramento aéreo mais confiável e acessı́vel.

3.2. Sistema ADS-B
Visando resolver problemas como esse, a Agência Reguladora da Aviação Civil dos EUA
(FAA) encontra-se promovendo uma grande revisão do sistema de controle de tráfego
aéreo dos Estados Unidos. O Sistema de Transporte Aéreo da Próxima Geração (Next-
Gen) pretende dar fim aos complexos e caros sistemas baseados em radares, substituindo-
os pela a tecnologia de Vigilância Segura Automática por Radiodifusão (ADS-B).

A tecnologia ADS-B se baseia em sistemas modernos de GPS para detecção do
posicionamento das aeronaves. Essas informações são compartilhadas com outras aerona-
ves e com receptores posicionados no solo. Esse formato de compartilhamento aumenta
consideravelmente o alcance do monitoramento. Os aviões enviam mensagens em um
intervalo configuável entre 0,5 e 2 segundos, o que permite um monitoramento mais pre-
ciso e em relação aos radares. Os receptores ADS-B são aparelhos simples e podem ser
instalados facilmente combrindo uma grande área.

Apesar de ser mais barata e simples, a tecnologia ADS-B é totalmente dependente
do bom funcionamento dos sistemas de GPS, o que os torna um elemento crı́tico do
sistema.



4. O Sistema Radar Livre
O sistema de monitoramento aéreo Radar livre é uma solução mista de hadware e software
baseada na tecnologia ADS-B. Seus principais componentes são: um aparelho receptor
de mensagens ADS-B, um software capaz de interpretar os dados coletados, um servidor
web que recebe os dados e armazena em um banco de dados, um software capaz de ana-
lisar as informações coletadas e detectar possı́veis conflitos entre trajetórias de aeronaves
e entre aeronaves e acidentes geográficos, além de um site que disponibiliza os dados
publicamente.

4.1. Coleta de mensagens ADS-B

O aparelho coletor de mensagens ADS-B é um componente simples, que pode ser insta-
lado e configurado facilmente. É composto por uma antena pequena e um receptor que
pode ser conectado a uma porta USB de qualquer computador. Para o tratamento das
mensagens recebidas é necessário um software especı́fico. As aplicações disponı́veis atu-
almente para o reconhecimento das mensagens ADS-B são em sua maioria privadas e
para o sistema operacional Windows, o que gera uma dependência da plataforma e um
alto custo de instalação. O sistema Radar livre conta com seu próprio software de co-
leta, uma aplicação de código fonte aberto implementada sobre a plataforma linux pela
equipe do projeto na UFC. A aplicação interpreta as mensagens e extrai informações
como identificação, posicionamento, velocidade e altitude, armazenando-os em um banco
de dados local. Posteriormente, os dados são enviados a um servidor web.

4.2. Servidor web e site

Após serem coletados, os dados são enviados a um servidor web, que armazena-os em
um banco de dados que pode ser acessado para análise das informações obtidas das ae-
ronaves. Esses dados serão disponibilisados em um site de acesso livre e gratuito, onde
aeronaves serão representadas graficamente, mostrando sua posição e outras informações.
Essa interface web também foi implementada pela equipe do projeto na UFC em Quixadá
e resultou num Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) [Silva 2014].

4.3. Componentes em produção

Encontram-se em desenvolvimento a versão do software coletor para Android e o Soft-
ware de Análise de Colisão. O software coletor para Android permitirá o uso de platafor-
mas mais leves e baratas para a implantação das estações coletoras e está sendo desenvol-
vido também na forma de um Trabalho de Conclusão de Curso. Já o Software de Análise
de Colisão está sendo implementado pelo autor deste artigo como projeto de Iniciação
Cientı́fica.

5. Software de Análise de Colisão
Uma das principais falhas do sistema de monitoramento aéreo atual é o atraso na
atualização do posicionamento das aeronaves que gera um grande intervalo entre a
identificação da possı́vel colisão e o alerta aos pilotos das aeronaves envolvidas. Além
disso, o sistema não prevê possı́veis colisões contra acidentes geográficos. A Tecnologia
ADS-B diminui substancialmente o tempo de atualização do posicionamento dos aviões,
tornando o sistema bem mais seguro e confiável.



Com o objetivo de otimizar a prevensão contra colisões, o sistema Radar Livre
disponibilizará um software que utiliza os dados coletados em tempo real para análise
e verificação de possı́veis conflitos entre rotas de aeronaves e entre rotas de aeronaves
e acidentes geográficos. A aplicação, que está em fase de desenvolvimento, funcionará
na plataforma linux e terá código fonte aberto. Portanto, poderá ser utilizada livremente,
especialmente por torres de controle para auxiliar no monitoramento aéreo.

6. Conclusão
O projeto Radar Livre, com seus componentes simples e acessı́veis, permitirá que o sis-
tema de monitoramento aéreo brasileiro acompanhe as melhorias que estão acontecendo
nos sistemas norte americanos com a adoção do método de monitoramento ADS-B. Ape-
sar de ainda estar em fase de desenvolvimento, o sistema já disponibiliza as funcionali-
dades de coleta, armazenamento e apresentação em funciomaneto, e prevê uma versão do
Software Coletor para a plataforma Android e um Software de Análise de Colisão. O site
está disponı́vel em www.radarlivre.com. Os softwares já produzidos estão disponı́veis
em http://github.com/phellipeh/ADSB-Controllers, e podem ser baixados e configurados
facilmente em qualquer máquina com plataforma linux.
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Abstract. This article discusses methodologies that drives the object-oriented
programming student think how to model a robust, consistent, open to ex-
pansions and private to big refactorings system. The software design is an
expensive process. Working with with more abstract concepts in the classroom
is an arduous and slow mission, but the use of good pratices within the patterns
that composes the SOLID, ensures the production of more legible, organized
and independent codes reflecting in a construction inexpensive and faster.

Keywords: Sotfware Design. Oriented Object Programming. SOLID
Principles.

Resumo. Este artigo aborda metodologias que impulsiona o estudante de
programação orientada a objetos a pensar como modelar um sistema sólido,
coerente, aberto a expansões e privado de refatoração em grande escala.
O design de software é um processo caro e trabalhar com conceitos mais
abstratos em sala de aula é uma missão árdua e de projeção lenta, porém o
uso de boas práticas dentro dos padrões que compõem o SOLID garantem a
produção de códigos mais legı́veis, organizados e independentes refletindo em
uma construção barata e muito mais rápida.

Palavras-chaves: Design de Sotfware. Programação Orientada a Obje-
tos. Princı́pios SOLID.

1. O que é SOLID ?

SOLID é um acrônimo para:

• Single responsibility;
• Open-closed;
• Liskov substitution;
• Interface segregation;
• Dependency inversion.

Esses princı́pios (adotados por Robert C. Martin - fundador da Object Mentor
Inc.), quando combinados, tornam-se fáceis para um programador desenvolver software
apto à manutenção e a extensão. Eles proporcionam ao desenvolvedor a habilidade de
evitar códigos confusos, refatoração contı́nua, etc.



2. Single Responsibility
O princı́pio da responsabilidade única traz o enfoque: Se precisamos criar uma classe, ela
tem a necessidade de que sua funcionalidade seja própria e exclusiva. Classes possuem
métodos que devem ser responsáveis por atuar dentro do sistema de forma única (coesão).
Não é útil termos mais de uma classe que faça a mesma coisa, muito menos uma classe
que faça tudo dentro de um sistema. Utilizando de exemplos de um ambiente de desen-
volvimento de jogos, uma classe que lista os melhores jogadores da semana não deve ter
a mesma responsabilidade pela validação de e-mails que o módulo de segurança exige.

“Se uma das classes possui mais de uma responsabilidade, significa que
cada uma de suas responsabilidades deve ser parte de uma classe difer-
ente.” [Martin and Martin 2006]

Considere que no exemplo corrente exista uma classe Player que possua um
atributo chamado texturePlayer, que carregue sua própria textura e um método
isCollided() que verifica constantemente se ocorreu alguma colisão entre atores
do jogo a partir de testes lógicos de coordenadas ortogonais ou listeners de animação.

É útil que a classe Player possua apenas informações suficientemente relevantes
do jogador, uma classe Draw que renderiza e carrega texturas da aplicação e a classe
Physics que é responsável pela gravidade e colisão de corpos.

Figura 1. Diagrama de Classes - Single Responsability

É coerente que haja uma entidade do tipo Draw com responsabilidade de ren-
derizar todo o mundo ao invés de vários objetos do mundo que se renderizem por si
mesmos.

3. Open-Closed Principle
Sistemas geralmente estão sujeitos à mudanças e isso ocorre de maneira natural. A re-
sponsabilidade do princı́pio Open-Closed é tão somente assegurar que essas prováveis
evoluções não comprometam componentes externos.

Classes devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Esten-
der o comportamento delas deve ser simples. Mas também é necessário que as mesmas
não devam sofrer alteração de código constantemente. Ter um bom acoplamento significa
usar classes que se comportam como abstrações injetadas em outras classes de acordo
com suas respectivas regras de negócio.

Regras de negócio são o que garantem toda essa estabilidade, porém devem ser
definidas de modo que todas as leis contidas numa classe reflitam coerente e automatica-
mente nas demais. Se o sistema fosse grandemente baseado na construção por classes
concretas e considerando a evolução do sistema, quando se inserir um novo tipo de
módulo, terı́amos de alterar muito provavelmente diversas classes e adicionar mais al-
gumas regras para n casos. Uma classe por regra resultaria numa auto-atribuição de com-
portamento e consequentemente feriria o princı́pio da responsabilidade única.



É viável separar responsabilidades às classes, uma classe SkillManager que
utiliza de um objeto do tipo Player, calcula a porcentagem de aumento de habilidade
do jogador utilizando um objeto Weapon. Isso reflete uma solução elegante, pois a cada
alteração no comportamento funcional do vı́nculo entre jogador e arma pode ser definido
somente na classe SkillManager e implementado de diversas formas em outras ex-
tensões.

Figura 2. Diagrama de Classes - Open-Closed Principle

4. Liskov Substitution

O Princı́pio de Substituição de Liskov foi criado pela Ph.D. em Ciência da Computação
Barbara H. Liskov. Segundo ela:

“Seja Θ(x) uma propriedade demonstrável dos objetos x de tipo T . Então
Θ(y) deve ser demonstrável para objetos y de tipo S onde S é um subtipo
de T ”. [Liskov and Wing 1999].

O princı́pio da substituição de Liskov tem por base regras de contrato associ-
adas à herança. Toda classe deve possuir regras baseadas na especificidade de métodos.
Uma subclasse só deve herdar um método de outra, se o mesmo for mais abrangente,
isso remete a seguinte consideração: Uma subclasse deve se comportar como um sub-
conjunto, onde todas suas especificações estejam contidas na classe pai, mas nem todas
as especificações da classe base devem estar na classe-filha.

Implementar classes sob o requisito de que o jogo possua n jogadores, não neces-
sariamente deverá existir n herdeiros de uma classe-pai Player. Isso nem sempre deve
acontecer pelo fato de que vários métodos da classe Player existirão obrigatoriamente
em todas as subclasses, o que nos leva a sobrescritas, sobrecargas em demasia ou até
mesmo funcionalidades desnecessárias, por isso, pode-se mesclar o uso de interfaces e
extensões que também aproveitam do comportamento genérico.

Uma classe que é implementada de uma interface, permite que o escopo dos
métodos das classes concretas sejam escritos de maneira autônoma podendo assim, criar
n comportamentos diferentes de mesma classe-base sem ferir as regras de negócios pro-
postas.

As classes devem ser modeladas hierarquicamente de modo que as subclasses
enxerguem o menos possı́vel da superclasse e que garantam que a classe-pai possa atender
as mesmas responsabilidades das sub-classes estendidas ou implementadas.



Figura 3. Diagrama de Classes - Liskov Substituition

5. Interface Segregation

O princı́pio de segregação de interfaces nos remete ao seguinte pensamento:

“Clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não uti-
lizam”. [Martin and Martin 2006]

Também deve-se aplicar o princı́pio de responsabilidade única às interfaces e abstrações
para que cada subclasse relacionada, implemente apenas o que for realmente necessário.
Com a dependência de interfaces, classes dificilmente tendem a ser alteradas devido sua
coesão e leveza.

Um dos bons motivos de se utilizar da segregação de interfaces é que a prática
reflete na pouca manipulação de tipagem de instâncias.

Suponha manipular objetos do tipo Armor e Gold que herda de Money. Quando
o objeto Player coletar algo, uma rotina precisaria manipular os tipos com condições
lógicas a definir se seu capital foi incrementado ou seu inventário foi ocupado.

Seguindo o raciocı́nio, as armaduras coletadas não poderiam ser vendidas, pois
não são monetárias. A solução seria considerar que tudo deve ser compreendido como
algo de valor. Uma classe que representa o capital Gold poderia implementar de uma
interface IMoney e Armor além de ter a mesma implementação, utilizaria dos métodos
da interface IEquippably. Assim, os testes de tipagem acabariam.

Figura 4. Diagrama de Classes - Interface Segregation

6. Dependency Inversion

“Sempre que uma classe for depender de outra, ela deve depender sempre
de outro módulo mais estável do que ela mesma.” [Aniche 2014]



“Módulos de baixo nı́vel dependem de módulos superiores. Ambos os
módulos deveriam depender de abstrações que não devem depender de
detalhes.” [Martin and Martin 2006]

Seja um módulo de classe responsável pelo login dos usuários e o mesmo deve
ser utilizado para login com uma conta de e-mail, rede social ou com um número de
telefone. O módulo Login deve ser mais estável e possı́veis abstrações devem depen-
der dele, como AbsLoginEmail e AbsLoginCell, por exemplo. Temos agora uma
organização de funcionalidades definidas pelo modo de acesso baseado em telefonia ou
serviço de e-mail. Um detalhe existente que especifique se a conexão de usuário foi es-
tabelecida a partir de um e-mail ou de uma rede social deriva dessa primeira abstração.
Conclui-se que a organização hierárquica das classes segue o nı́vel de quantidade de de-
talhes num sub-sistema.

Figura 5. Diagrama de Classes - Dependency Inversion

7. Resultados e Experiências
A monitoria de POO na UFC Campus Quixadá utiliza da organização desses princı́pios na
criação de materiais de estudo prático, organizados por capacidades adquiridas em sala de
aula, onde o aluno tende a solucionar problemas e a pensar num sistema de componentes
harmônicos. A metodologia de assistência também usa de recursos de testes de unidades
que auxiliam o aluno a identificar suas próprias deficiências e contribuir na relação aluno
e monitor.

8. Considerações Finais
A aplicação dessa visão ajuda a desenvolver uma oportuna maturidade em OO e nas
disciplinas que a sucedem. Objetiva-se também a condução do aluno a escrever um código
limpo e expansı́vel em que se possa prever e corrigir problemas aplicando padrões de
projeto de modo inteligente.
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Resumo. Este artigo descreve uma proposta de melhoria de Qualidade de 

Serviço para aplicações que exigem uma taxa de bits constante, focando na 

tecnologia  VoIP, usando Redes Definidas por Software e o padrão aberto 

OpenFlow.  

Abstract. This paper describes a proposal of Quality of Service improvement 

for applications that require a constant bit rate, focusing on the VoIP 

technology, using Software Defined Networking and the open standard 

OpenFlow. 

1. Introdução 

A tecnologia IP é muito flexível e provê um mecanismo uniforme de transporte fim-a-

fim que não depende dos mecanismos implementados em camadas inferiores. A 

aceitação desse protocolo é tão grande, que a Internet hoje tem uma importância 

fundamental em todas as empresas e organizações. É possível afirmar que a Internet é 

usada durante todo tempo, e por causa desse grande sucesso, as capacidades das redes 

ficaram limitadas, chegando a um alto nível de complexidade, um ponto conhecido 

como "ossificação" da rede [McKeown et al. 2008], dificultando a adição de inovações, 

porque atrapalhariam o uso diário. 

Uma das principais propostas para conciliar o desenvolvimento de inovações 

sem prejudicar o tráfego de produção é a virtualização de redes [Feamster et al. 2007], 

sendo uma técnica promissora para o desenvolvimento de novas arquiteturas para a 

Internet [Mattos e Duarte 2012]. As Redes Definidas por Software (SDN) são uma das 

formas de virtualização de redes e são tendência na área de redes de computadores. 

O OpenFlow é um padrão aberto e a primeira implementação com sucesso de 

SDN [McKeown et al. 2008], também é o principal recurso disponível para 

pesquisadores realizarem testes e implantarem novos protocolos em uma rede física ou 

virtualizada, levando posteriormente esses experimentos para o campo de produção. 

Prover QoS fim-a-fim ainda é um dos maiores problemas para o sucesso de 

determinados serviços, como multimídia, nos sistemas heterogêneos de 

telecomunicações usados [Silva et al. 2013]. Esse trabalho propõe uma técnica para 

prover Qualidade de Serviço (QoS) fim-a-fim, através do controle e redistribuição 

eficiente dos recursos, em tráfego de Voz sobre IP (VoIP) usando o padrão OpenFlow, 



que poderá ajudar pesquisadores da área em seus projetos e no futuro, possivelmente, 

será útil aos usuários finais. 

2. Redes Definidas por Software (SDN) 

Redes Definidas por Software são a última evolução no quesito de inovações das redes. 

Todos os componentes na indústria de Redes, incluindo vendedores de equipamentos de 

redes, provedores de serviços de Internet, provedores de serviços de nuvem e usuários, 

estão trabalhando com SDN ou estudando os aspectos desta [Paul, Pan e Jain 2011]. 

Na arquitetura SDN, o plano de controle e o plano de encaminhamento de dados 

são separados. O controle da rede é logicamente centralizado em controladores SDN 

baseados em software, que mantêm uma visão global da rede [Software 2012], que 

passa a ser dividida em camadas. 

2.2. Mininet 

O Mininet permite que todo o padrão OpenFlow seja emulado em apenas uma máquina, 

simplificando o processo de desenvolvimento [Nunes et al. 2014]. O Mininet é leve e 

usa virtualização em nível de Sistema Operacional. Com ele, os usuários podem 

implementar novas características para a rede ou até uma nova arquitetura, podendo 

testar em grandes topologias com aplicações que simulam tráfego e depois desenvolver 

exatamente o mesmo código em ambiente de produção [Lantz, Heller e McKeown 

2010]. Além disso, esse código pode ser salvo e compartilhado como uma máquina 

virtual, então outros desenvolvedores podem fazer download, rodar, examinar e 

modificar a topologia [Lantz, Heller e McKeown 2010].  

2.3. POX 

O controlador SDN é o software responsável por tomar decisões e adicionar e remover 

as entradas na tabela de fluxos de acordo com o objetivo desejado [Rothenberg et al. 

2011]. O controlador POX é uma plataforma para o rápido desenvolvimento de controle 

da rede usando a linguagem de programação Python [About 2014]. Ele interage com 

switches OpenFlow, tendo uma interface chamada Pythonic e funciona nos sistemas 

operacionais Linux, Mac OS e Windows [About 2014]. 

3. OpenFlow 

McKeown (2008) define OpenFlow como uma plataforma de comutadores 

programáveis que permite ao administrador da rede particionar o encaminhamento dos 

pacotes com base em definições de fluxos. Um fluxo é definido como um conjunto de 

características da comunicação entre dois nós na rede [McKeown et al. 2008]. Os 

pesquisadores podem controlar os fluxos escolhendo as rotas (Origem/Destino) para os 

pacotes seguirem, assim, podem ser desenvolvidos novos protocolos de roteamento, 

modelos de segurança e até alternativas para o IP [McKeown et al. 2008].  

O caminho de dados em um Switch OpenFlow consiste em uma tabela de fluxos 

e uma ação ou política associada com cada entrada de fluxos [McKeown et al. 2008], a 

lista de ações suportadas pelo OpenFlow é extensa. Cada entrada de fluxos tem uma 

simples ação associada, as três ações que todos os switches devem suportar são: 



encaminhamento de pacotes para uma determinada porta, encapsular e enviar um fluxo 

de pacotes para o controlador e descartar um fluxo de pacotes. 

4. Qualidade de Serviço (QoS) 

Aplicações de internet estão constantemente crescendo e a demanda por recursos está 

cada vez maior. Alguns serviços requerem um grande nível de qualidade, como serviços 

de multimídia em tempo real. Havendo grande quantidade de perda de pacotes, ou um 

atraso muito grande, esses tipos de serviços tornam-se inutilizáveis. 

A Qualidade de Serviço é geralmente uma característica de comunicação fim-a-

fim, termo que refere-se à capacidade de transmitir informações provendo qualidade 

para um cliente [Gozdecki et al. 2003]. A qualidade de serviço depende das 

necessidades da aplicação, ou seja, do que ela requisita da rede a fim de que funcione 

bem, atendendo as necessidades do usuário. Estes requisitos são traduzidos em 

parâmetros indicadores do desempenho da rede como, por exemplo, o atraso máximo 

sofrido pelo tráfego da aplicação entre origem e destino. 

Gozdecki et al. (2003) define como parâmetros de qualidade de serviço a taxa de 

transferência (vazão que pode ser alcançada), atraso (atraso sofrido pelos pacotes 

enquanto passam pela rede), variação do atraso (variação do atraso na transferência do 

pacote) e a taxa de perda de pacotes (usualmente definida pela proporção do número de 

pacotes não entregues). 

Ju e Bi (1998) caracterizam cinco classes de serviço: Taxa de bits constante 

(CBR), Taxa de bits variável em tempo real (RT-VBR), Taxa de bits variável em tempo 

não real (NRT-VBR), Taxa de bits não especificada (UBR) e Taxa de bits disponível 

(ABR). 

Esse trabalho foca em aplicações com CBR, cuja taxa de transmissão é constante 

com o tempo e são sensíveis às variações do tempo de atraso. Exemplos de aplicações 

CBR são o tráfego telefônico e videoconferência.  

5. Procedimentos Metodológicos 

O primeiro procedimento se tratou da criação de um cenário de exemplo para 

aprendizado do monitoramento dos recursos pelos serviços, em que foi aprendido sobre 

o funcionamento das ferramentas. Depois disso, vieram a escolha de técnica e métricas 

que serão utilizadas na análise dos dados, pois a análise deverá ser feita com base nas 

informações do monitoramento dos recursos, a métrica escolhida foi o Mean Opinion 

Score (MOS). Foi criado um cenário de avaliação de acordo com os requisitos de VoIP, 

depois de conhecer as ferramentas e de ter feito a escolha das técnicas, foi necessário 

conhecer os requisitos para que os serviços de VoIP funcionem bem, então foi feito um 

cenário que dava prioridade a qualquer tráfego que utilizasse a porta 5060, que é a porta 

padrão do tráfego VoIP.  

Após isso, serão definidos valores mínimos e máximos para cada fila nos fluxos, 

de acordo com a classe de serviço, priorizando o tráfego VoIP. Então, serão realizados 

testes a partir do cenário proposto, de acordo com os níveis que serão definidos, para 

obtenção de resultados e será feita uma análise e interpretação dos resultados obtidos, de 

forma que se tenham informações para fazer uma conclusão sobre a solução, ou seja, 



concluir se a solução é viável e funciona de acordo com o que foi proposto, ou se a 

solução é uma possibilidade que deve ser descartada. 

6. Resultados Esperados 

Por meio desse trabalho, espera-se melhorar a qualidade percebida pelo usuário em 

relação ao tráfego de VoIP através do tratamento desse tipo de tráfego com QoS 

alterada dinamicamente no nível de fluxo, e consequentemente, espera-se amenizar o 

problema relacionado à obtenção de Qualidade de Serviço em Redes Definidas por 

Software, o que poderá ajudar os pesquisadores da área.  
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Abstract. Although little known and used in the Brazilian educational context,
the Cooperative Learning (CL)has been developing and gaining quite a bit
of space every day. With this, we have a variety of teaching techniques and
methodologies based on CL being developed, modified and continuously im-
proved. This article presents some of these techniques and improvements that
they have brought together the Cooperative Learning in the environment they
were employed.

Resumo. Apesar de pouco conhecida e empregada no âmbito educacional
brasileiro, a Apreendizagem Cooperativa (AC) vem se desenvolvendo bastante
e ganhando um pouco mais de espaço a cada dia. Com isso, temos uma grande
variedade de técnicas e metodologias de ensino baseados na AC sendo desen-
volvidas, modificadas e continuamente melhoradas. Este artigo visa apresen-
tar algumas destas técnicas e as melhorias que as mesmas trouxeram junto à
Apreendizagem Cooperativa no meio em que foram empregadas.

1. Introdução

Cada vez mais o mercado de trabalho, vem exigindo dos profissionais, um diferencial não
apenas na sua formação técnica, mas também no seu saber trabalhar em grupo de forma
satisfatória. Deste modo, é essencial garantir que desde o inı́cio de sua formação esse
profissional tenha a experiência de trabalho em grupo, que saiba se expressar e pensar de
forma dinâmica e que possa interagir com grupos heterogêneos.

Porém, o atual sistema educacional incentiva justamente o contrário disto, sendo
caracterizado pelo individualismo e competitividade entre os estudantes. Além de es-
timular a passividade dos alunos, que apenas tentam absorver tudo que seus professores
apresentam na sala de aula, que em muitas vezes é apenas de forma expositiva sem qual-
quer ou pouca participação dos estudantes.

Estudos como o de [Brent 1996], apontam que cerca de 90% do tempo em uma
sala de aula é marcado pela fala do professor e os outros 10% por perguntas e dúvidas
ou mesmo pelo silêncio. Brent [Brent 1996] ainda afirma que os estudantes absorvem
apenas 70% do conteúdo de uma aula ou palestra, nos primeiros 10 minutos, valor esse
que cai mais ainda nos últimos 10 minutos, chegando a somente 20% do que se foi repas-
sado. A Aprendizagem Cooperativa surge como alternativa para melhorar este sistema de
aprendizado, melhor suprindo as atuais necessidades do mercado de trabalho.



2. Aprendizagem Cooperativa
A ideia de Aprendizagem Cooperativa é um conceito cuja formalização vem sendo con-
struı́da desde a década de 60, por pesquisadores e estudiosos como, Lev Vygostsky (um
dos primeiros pesquisadores da área), Johnson e Johnson, Slavin, Jean Piaget, Dr. Spencer
Kagan entre outros, e se estendendo por todo o mudo.

Apesar de focar bastante no trabalho em equipe, a AC não é simplesmente um
grupo tentando resolver um problema. Segundo [Johnson and Johnson 2008], a AC pode
ser definida como sendo uma forma estruturada de trabalho em grupo em que estudantes
buscam objetivos em comum enquanto são avaliados individualmente e para seu real
acontecimento é necessário garantir a ocorrência dos cinco elementos-chave que difer-
enciam a aprendizagem cooperativa de um simples trabalho em grupo e a dão suporte,
como diz [Johnson et al. 1991]:

• interdependência positiva: sentido de dependência mútua, onde a o sucesso de
cada aluno depende do sucesso do grupo;
• responsabilidade individual: compromisso individual, cada membro alcança seus

objetivos individuas, assim como os objetivos do grupo;
• interação face-a-face: cada aluno deve estar frente a frente com os outros e assim,

os diferentes estudantes se encorajem e facilitem os esforços de cada um de modo
a alcançarem os objetivos/metas do grupo;
• habilidades sociais: os estudantes devem aprender algumas competências sociais e

grupais, que vão além da de simplesmente aprender os conteúdos acadêmicos, mas
também aprender habilidades sociais, tais como: liderança, tomada de decisões e
resolução de conflitos;
• processamento de grupo: os participantes do grupo analisam em que medida os

objetivos do grupo estão sendo alcançados, tendo em conta as regras definidas.
Além de determinar quais as atitudes positivas e negativas e quais as condutas que
o grupo deve manter ou modificar.

Dentre as várias teorias, estudos e métodos desenvolvidos, há algo que é comum
a todos: o trabalho conjunto dos alunos com o intuito de alcançar um objetivo comum.
Sendo este o principal pilar motivador da aprendizagem cooperativa. Esses elementos
estão presentes na aprendizagem cooperativa de maneira interdependente e podem ser
usados como pilares que definem seu significado.

3. Formas erradas de implantação da Aprendizagem Cooperativa:
Embora, em teoria, a Aprendizagem Cooperativa pareça bem definida e até mesmo sim-
ples de ser empregada, na prática, garantir que se tire o máximo de proveito e de fato se
possa formar um grupo que siga as metodologias que prega a Aprendizagem Cooperativa,
é uma tarefa árdua.

A seguir temos alguns dos principais erros cometidos por quem tenta empre-
gar a Aprendizagem Cooperativa no meio educacional, apresentadas no estudo de
Cooper[Cooper et al. 1991]:

• Deixar os estudantes fazerem tudo por si próprios em pequenos grupos: em muitos
casos, os professores acabam deixando os alunos “soltos” demais, o que leva os
estudantes a perderem a atenção e o interesse pela atividade. É papel do educador



definir de forma clara e objetiva o papel de cada membro além do objetivo a ser
alcançado pelo grupo.
• Atribuir nota ao grupo e não a cada membro individualmente: inferir nota ao grupo

como um todo desvaloriza o trabalho individual, além de favorecer a acomodação
dos que não participam do trabalho em equipe. James Cooper (1991), afirma em
sua pesquisa que se os grupos de estudos não trabalharem de forma a beneficiar
cada um de seus indivı́duos, não se tem um impacto relevante na formação dos
participantes.
• Deixar os alunos escolherem os integrantes do grupo: um dos principais objetivos

da AC é ensinar os alunos a lidarem com as diversidades encontradas ao se trabal-
har em grupo, diversidades essas que variam desde opinião a raça, sexo, crença a
etc. Deixar que os alunos escolham seus companheiros, que na maioria dos casos
será algum amigo ou conhecido, não reflete fielmente a experiência de se trabalhar
em um grupo totalmente heterogêneo.
• Montar grupos muito grandes: para que haja uma real participação de todos os

estudantes é necessário que cada membro do grupo tenha tempo e oportunidades
para expressar-se e discutir sobre seu ponto de vista e ideias. Em grupos maiores
de 5 a 8 pessoas, algum dos participantes não terá oportunidade para contribuir
com o grupo. Existe uma orientação para um máximo de 4 participantes como um
possı́vel número ideal, como mostra a pesquisa de James Cooper (1991).

4. Técnicas e Metodologias Empregadas na Aprendizagem Cooperativa:
Uma grande variedade de métodos de Aprendizagem Cooperativa (AC) vem sendo cria-
dos, implantados e aperfeiçoados desde que a AC começou a ser formalizada e tornou-se
objeto de estudo de diversos pesquisadores. Alguns dessas principais técnicas são: Jig-
Saw; Team-Games-Tournement (TGT), Student Teams-Achievement Divisions (STAD);
Group-Investigation (GT); Cooperative Learning Model Based on Projects (CLMBP);
Learning Together (LT) entre outros.

Dentre esses métodos, destacam-se o JigSaw e o Modelo de AC baseado em pro-
jetos, que são detalhados a seguir.

4.1. JigSaw

A técnica criado por [Aronson 1997] nas Universidades do Texas e da Califórnia, no ano
de 1970, consiste em dividir os alunos em pequenos grupos de no máximo 5 integrantes,
separados por diferentes nı́veis de habilidades e conhecimentos, chamado de grupo 01,
onde o professor irá atribuir um tópico especı́fico a cada aluno do grupo 01, como os
grupos serão formados por 5 integrantes, serão 5 tópicos, previamente separados pelo
professor e que juntos compõem o assunto que se visa trabalhar na aula, ou seja, cada
aluno do grupo ficará com uma parte do assunto, em todos os grupos. Depois disso, os
alunos dos diferentes grupos, que ficaram com o mesmo tópico atribuı́do pelo professor,
juntam-se temporariamente em um outro grupo denominado grupo 02, formado apenas
por alunos que possuem o mesmo tópico. No grupo 02 os alunos devem debater e se
tornarem ”especialistas” em seu tema, trocando informações e preenchendo lacunas so-
bre o intendimento do tópico abordado. Enquanto isso, o professor deve manter-se em
movimento na sala de aula, acompanhando cada grupo e tirando duvidas a respeito dos
tópicos. Após discutirem e concluı́rem as atividades no grupo 02, sobre o tópico que lhes



foi atribuı́do, os alunos voltam ao seus respectivos grupos de origem, grupo 01, e com
o conhecimento sobre o tópico adquirido no grupo 02, os alunos irão ensinar aos seus
colegas do grupo 01 o que se foi aprendido sobre os seus respectivos tópicos. No final da
atividade, todo o assunto será abordado por todos os integrantes do grupo.

O JigSaw é uma poderosa técnica de aprendizado e que ajuda a implantar a AC
de maneira mais fácil e eficiente. Não só isso, mas esse método proporciona uma maior
interação que envolve todos os estudantes, encorajando-lhes a expor suas ideias, escutar
seus colegas, preparar um determinado conteúdo a ser apresentado, além de incentivar
a autoconfiança dos alunos, dando a cada membro do grupo um papel essencial para a
execução da atividade. Através do JigSaw, nenhum membro é deixado de lado, todos tem
que participar para que o objetivo seja alcançado. Os alunos trabalham seu lado social
conhecendo toda a diversidade de seu meio educacional, sempre mostrando o valor que
cada pessoa tem para a construção do objetivo do grupo.

4.2. Modelo de Projeto Baseado na Aprendizagem Cooperativa

Trabalhar com a AC por meio de projetos é uma das técnicas mais escolhidas pelos pro-
fessores de diferentes nı́veis escolares, como mostra [Santoro et al. 2002]. Essa técnica
consiste em elaborar um projeto em que todos os alunos possam assumir um papel e no
fim possa ser gerado o produto final do grupo.

O modelo de projetos gira em torno de seis aspectos relacionais, conforme o es-
tudo de [Santoro et al. 2002]:

• tarefas realizadas pelos grupos no decorrer do processo;
• Avaliação - permite saber se os objetivos de aprendizagem foram atingidos ou não;
• Memória - armazenamento dos dados relativos ao desenvolvimento de uma ativi-

dade cooperativa;
• Percepção - garantia que as pessoas estão compreendendo o próprio processo e

como os participantes estão interagindo dentro do ambiente;
• Papéis - funções que podem ser assumidas pelos membros do grupo;
• Coordenação- disponibilidade de controles e observação do andamento do pro-

cesso.

Cada um desses aspectos visa aprimorar e desenvolver as habilidades sociais e profission-
ais de cada integrante do grupo de forma que todos possam de fato viver a experiência de
trabalhar em um projeto com um grupo heterogêneo.

O modelo de projeto trabalha principalmente sobre o planejamento das atividades
que serão realizadas e responsabilidade que cada membro irá ter para conseguir gerenciar
o projeto, obedecendo prazos, respeitados as diferenças de opiniões entre os membros e
amenizando os conflitos ao decorrer do projeto.

No modelo de projeto, os estudantes tornam-se mais livres, e vivenciam realmente
o trabalho cooperativo, tomando decisões de projetos, organização e relacionamento.
Porém, o educador não deve nunca deixar de manter atenção nos grupos. É dever do
educador, sempre estar presente, observando e certificando-se que cada membro esteja de
fato participando e que o grupo está no caminho certo para atingir seus objetivos.

Este modelo é utilizado para fundamentar a implantação de ambientes que
favoreçam a AC como ferramenta educativa e que mostram como a AC traz melhorias



para o sistema educacional, tanto para alunos quanto para professores, como mostra a
pesquisa de [Johnson et al. 1998] sobre a utilização da AC no ensino superior.

5. Conclusão
Vimos que empregar de maneira clara e satisfatória a Aprendizagem Cooperativa é algo
a ser visto com muita precaução e cautela. Para auxiliar nessa tarefa existem diversos
modelos e técnicas de estudo baseados na AC que tornam mais fácil a compreensão dessa
metodologia e a implantação dos pilares que regem e definem a Aprendizagem Coop-
erativa nos grupos de estudo, dentre eles destacamos o JigSaw e o Modelo de Projeto
Baseado na Aprendizagem Cooperativa.

Vale ainda salientar as dificuldades enfrentadas por quem tenta empregar as
metodologias da AC no meio educacional e os problemas que isso pode ocasionar.

A Aprendizagem Cooperativa é uma forte metodologia de ensino que tem como
principais caracterı́sticas importar-se com a formação social dos estudantes e torna-los
aptos a trabalhar de forma satisfatória em grupo para atingir seus objetivos. Existem
muitas técnicas e métodos sendo desenvolvidos para ajudar na implantação da AC e isso
faz com que cada vez mais essa metodologia vá crescendo e tomando seu lugar na vida
das empresas, escolas e universidades.
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Resumo. A importância desse artigo é mostrar que através da tecnologia as-
sistiva podemos buscar meios que venham revelar a capacidade da pessoa com
deficiência. Podemos então dizer que o objetivo da TA é proporcionar à pessoa
com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social.

1. Introdução
Na antiguidade as crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, eram vistam pela
sociedade grega como deformadas. Normalmente eram jogadas em lugares solitários
ou mortas. A constatação de que sempre existiram na História indivı́duos com algum
tipo de limitação fı́sica, sensorial ou cognitiva. Como afirma Silva (1987): “anomalias
fı́sicas ou mentais, deformações congênitas, amputações traumáticas, doenças graves e
de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória ou permanente, são
tão antigas quanto a própria humanidade” (Silva, 1987, p. 21). Esta afirmação, que
pode parecer óbvia ou desnecessária, é válida no sentido de reconhecer que nos grupos
humanos, desde o mundo primitivo até os dias atuais, sempre houve pessoas que nasceram
com alguma limitação ou durante a vida deixaram de andar, ouvir ou enxergar.

Na Idade Média, devido à influência da Igreja Católica, a deficiência foi enten-
dida como um fenômeno espiritual e metafı́sico. De acordo com Pessotti, (1984, p. 6):
“a ambivalência caridade/castigo constituı́a a marca definitiva da atitude medieval diante
da deficiência mental”. A partir do século XII, surgem instituições de abrigo para os
deficientes e a primeira lei sobre a sobrevivência e cuidados com suas posses materiais.
Nesse perı́odo, na tentativa de manter seu poder polı́tico e econômico e, visando con-
ter as manifestações e opiniões discordantes em seu meio, a Igreja Católica estimulou a
perseguição e morte dos dissidentes, considerados endemoninhados e hereges;

De acordo com as lições de Aranha, nos séculos XVII e XVIII, o conceito de de-
ficiência mental se estendeu em diversas áreas do conhecimento, favorecendo diferentes
atitudes frente ao problema da institucionalização à educação especial. Pessoas com de-
ficiência eram retiradas de seus locais de nascimento e segregadas em conventos, asilos,
hospitais psiquiátricos e escolas especiais. A institucionalização vigorou aproximada-
mente por oito séculos, durante parte da Idade Média até o inı́cio do século XX.

Enfim, chegamos a Era dos Direitos e Aceitação (1958-1981) quando a Educação
Especial no Brasil tem seu espaço na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) A lei 4.024 de
1961, determinou que a educação de pessoas que sofriam de deficiência fı́sica deveria
ser incluı́da no Sistema Geral de Educação. Nas últimas décadas, a internet tomou um
novo impulso com a integração de tecnologias tradicionais de comunicação como o rádio
e a televisão associados aos materiais impressos enviados pelo correio, o que favoreceu a
disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes nı́veis.



2. Tecnologia Assistiva: Conceito e Objetivo
Tecnologia Assistiva: TA é um termo ainda novo, utilizado para ”identificar todo o ar-
senal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades
funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente
e inclusão.”(BERSCH e TONOLLI, 2006)

Cook e Hussey definem a TA citando o conceito do ADA - American with Disabi-
lities Act, como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas con-
cebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivı́duos
com deficiências”. (COOK e HUSSEY, 1995)

A TA deve ser entendida como um auxı́lio que promoverá a ampliação de uma
habilidade funcional deficitária possibilitará a realização da função desejada e que se en-
contra impedida por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento.

Podemos então dizer que o objetivo da TA é proporcionar à pessoa com deficiência
maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de sua
comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, tra-
balho e integração com a famı́lia, amigos e sociedade.

3. Tecnologia Assistiva: Classificação
Os recursos de tecnologia assistiva são organizados ou classificados de acordo com obje-
tivos funcionais a que se destinam. A classificação abaixo, foi construı́da com base nas
diretrizes gerais da ADA, porém não é definitiva e pode variar segundo alguns autores.

A importância das classificações no âmbito da tecnologia assistiva se dá pela
promoção da organização desta área de conhecimento e servirá ao estudo, pesquisa, de-
senvolvimento, promoção de polı́ticas públicas, organização de serviços, catalogação e
formação de banco de dados para identificação dos recursos mais apropriados ao atendi-
mento de uma necessidade funcional do usuário final.

1. Auxı́lios para a vida diária - Materiais e produtos para auxı́lio em tarefas roti-
neiras tais como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais,
manutenção da casa etc.

2. Comunicação Aumentativa Suplementar e Alternativa - Recursos, eletrônicos
ou não, que permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com
limitações da mesma. São muito utilizadas as pranchas de comunicação com os sı́mbolos
PCS ou Bliss além de vocalizadores e softwares dedicados para este fim.

3. Recursos de acessibilidade ao computador - Equipamentos de entrada e saı́da
(sı́ntese de voz, Braille), auxı́lios alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), te-
clados modificados ou alternativos, acionadores, softwares especiais (de reconhecimento
de voz, etc.), que permitem as pessoas com deficiência a usarem o computador.

4. Sistemas de controle de ambiente - Sistemas eletrônicos que permitem
as pessoas com limitações moto-locomotoras, controlar remotamente aparelhos eletro-
eletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, es-
critório, casa e arredores.

5. Projetos arquitetônicos para acessibilidade - Adaptações estruturais e reformas
na casa e/ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banhei-



ros entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras fı́sicas, facilitando a locomoção da
pessoa com deficiência.

6. Órteses e próteses - Troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de funciona-
mento comprometido, por membros artificiais ou outros recurso ortopédicos (talas, apoios
etc.). Inclui-se os protéticos para auxiliar nos déficits ou limitações cognitivas, como os
gravadores de fita magnética ou digital que funcionam como lembretes instantâneos.

7. Adequação Postural - Adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de
sentar visando o conforto e distribuição adequada da pressão na superfı́cie da pele (almo-
fadas especiais, assentos e encostos anatômicos), bem como posicionadores e contentores
que propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo através do suporte e posi-
cionamento de tronco/cabeça/membros.

8. Auxı́lios de mobilidade - Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases
móveis, andadores, scooters de 3 rodas e qualquer outro veı́culo utilizado na melhoria
da mobilidade pessoal.

9. Auxı́lios para cegos ou com visão subnormal - Auxı́lios para grupos especı́ficos
que inclui lupas e lentes, Braille para equipamentos com sı́ntese de voz, grandes telas de
impressão, sistema de TV com aumento para leitura de documentos, publicações etc.

10. Auxı́lios para surdos ou com déficit auditivo - Auxı́lios que inclui vários equi-
pamentos (infravermelho, FM), aparelhos para surdez, telefones com teclado — teletipo
(TTY), sistemas com alerta táctil-visual, entre outros.

11. Adaptações em veı́culos - Acessórios e adaptações que possibilitam a
condução do veı́culo, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e ou-
tros veı́culos automotores usados no transporte pessoal.

4. Considerações Finais

A proposta da inclusão social deve começar antes da existência de alguma deficiência.
É preciso que nossa sociedade perceba que ter uma deficiência não é um problema, mas
uma diferença entre os que têm e os que não têm. Por muito tempo pessoas que apresen-
tavam alguma deficiência não eram considerados cidadães. É necessário ainda quebrar
paradigmas e romper com sentimentos tão enraizados na nossa sociedade.

A humanidade vivencia um perı́odo de profundas e aceleradas transformações so-
ciais em diferentes áreas. As formas de construir e produzir conhecimento e dos seres
humanos se comunicarem e interagirem entre si, foram profundamente modificadas com
a presença das Tecnologias de Informação e Comunicação. Ganham forças as correntes e
visões humanistas que defendem a valorização das diferenças e o reconhecimento das ri-
quezas da diversidade humana, apontando para a busca de uma verdadeira inclusão social
de todos os homens.

Por outro lado, se agudiza e se torna cada vez mais flagrantemente evidente a de-
fasagem que existe entre essa realidade de transformações que ocorrem na sociedade e
as práticas escolares tradicionais e hegemônicas, que não dialogam com o que está acon-
tecendo a sua volta, tornando dramaticamente atual e pertinente o alerta de Perrenoud,
quando este afirma que “a escola não pode ignorar o que se passa no mundo” (PERRE-
NOUD, 2000, p 125).



Com as transformações e avanços ocorridos na sociedade, crescem as pesquisas
relacionadas à Tecnologia Assistiva, percebida cada vez mais como um elemento funda-
mental para a autonomia, “empoderamento” e inclusão social da pessoa com deficiência.
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Abstract. This paper aims to present a linear programming model to a time-
tabling problem, considering the professors’ preferences and maximizing the
options of courses for students during the enrollment period.

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar um modelo de programação
linear para resolver o problema de alocação de professores em disciplinas, con-
siderando a preferência dos professores e buscando maximizar as opções de
matrı́cula dos alunos.

1. Introdução
Antes do inı́cio de um semestre letivo, as universidades preparam uma série de atividades
que serão desenvolvidas durante o semestre. Entre essas atividades se encontra o pro-
blema de alocação de professores em disciplinas (PAPD). Esse problema se torna difı́cil
de resolver quando lidamos com um grande volume de dados, isso se dá pelo pequeno
número de soluções viáveis que satisfazem um conjunto de restrições.

O problema de alocar professores em disciplinas é amplamente discutido na lite-
ratura. [Dodó 2011] e [Lara 2007] são exemplos de trabalhos que tratam do mesmo tema,
onde o primeiro utiliza conceitos de Teoria dos Jogos e o segundo apresenta dois modelos
de otimização para o problema de alocação de professores, sendo um aplicável para o
cenário com um único campus e o outro para o cenário multicampi.

O restante deste artigo está divido da seguinte forma: na Seção 2 exibimos o
objetivo deste trabalho. Na Seção 3, apresentamos um modelo de programação linear para
o problema PAPD. Na Seção 4 estão os trabalhos futuros desta pesquisa. Finalmente, na
Seção 5 exibimos as referências utilizadas para este estudo.

2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo elaborar um método de resolver o PAPD de forma au-
tomática. Porém, não consideraremos apenas a alocação dos professores nas disciplinas,
levaremos em conta também os horários (ou os slots, como chamaremos aqui) nos quais
as disciplinas serão alocadas. Além disso, queremos a melhor forma de alocar os pro-
fessores nas disciplinas e as disciplinas nos slots. Para isso, consideraremos o nı́vel de
preferência de cada professor para cada disciplina e os choques de horários entre pares de
disciplinas que tenham o menor número de alunos que possam cursar ambas.

Portanto, encontrar um valor ótimo para o problema significa maximizar a pre-
ferência geral dos professores e garantir que os alunos tenham o máximo de disciplinas
para escolher.



3. Modelo de Programação Linear

Apresentaremos nesta seção nosso modelo de programação linear para o PAPD. Em se-
guida, uma breve explicação sobre todas as variáveis, restrições e conjuntos envolvidos.

Função Objetivo:

minα ∗
∑

cij ∗ xij + (α− 1) ∗
∑

bpi ∗ zpi

Restrições:

∑
i∈D

zpi ≤ 3,∀p ∈ P (1)

∑
i∈D

zpi ≥ 1,∀p ∈ P (2)

∑
p∈P

zpi = 1,∀i ∈ D (3)

xij = 0,∀i, j ∈ Dp,∀p ∈ P (4)
xij = 0,∀i, j ∈ Dob ⊆ Dk,∀k ∈ Kc,∀c ∈ C (5)
yis + zpi ≤ wps + 1,∀p ∈ P, ∀s ∈ S,∀i ∈ D (6)∑

s∈S
wps = 2 ∗

∑
i∈D

zpi, ∀p ∈ P (7)

wps1 + wps2 ≤ 1,∀{s1, s2} ∈ Ip, ∀p ∈ P (8)∑
s∈Stc

yis = 2, ∀i ∈ Dobc ,∀c ∈ C (9)

∑
s∈S

yis = 2,∀i ∈ Dopc ,∀c ∈ C (10)

yis + yjs ≤ xij + 1, ∀s ∈ S,∀i, j ∈ D (11)
cij ∈ N (12)

xij ∈ {0, 1} (13)
yis ∈ {0, 1} (14)
yjs ∈ {0, 1} (15)
bpi ∈ [0, 1] (16)
zpi ∈ {0, 1} (17)
wps ∈ {0, 1} (18)

Utilizamos na função objetivo um valor α ∈ [0, 1], que dependendo do seu valor
atribui maior peso à preferência dos professores ou ao número de alunos nos choques
de horários. Por exemplo, quando α = 0, é considerado na função objetivo apenas a
preferência dos professores e ignorado o número de alunos que podem fazer pares de
disciplinas que partilham slots. Por outro lado, se α = 1, é considerado apenas o número
de alunos nos choques de horários. Assim, para α = 0.5, é dado peso igual para ambos.

A seguir, apresentamos as variáveis e conjuntos envolvidos no modelo, onde os
conjuntos estão representados em letras maiúsculas e as variáveis em minúsculas.



• P - professores;
• C - cursos;
• S - slots;
• D - disciplinas;
• Kc - conjunto de semestres de um curso c;
• Ip - pares de incompatibilidade de slots do professor p;
• Dp - disciplinas de um professor p;
• Dkc - disciplinas de um semestre k de um curso c;
• Dob - disciplinas obrigatórias;
• Dobc - disciplinas obrigatórias de um curso c;
• Dop - disciplinas optativas;
• Dopc - disciplinas optativas de um curso c;
• Stc - slots do turno t do curso c;
• cij - número de alunos que podem cursar a disciplinas i e j;
• xij - 1 se as disciplinas i e j compartilham slot, 0 caso contrário;
• yis - 1 se a disciplina i está alocada no slot s, 0 caso contrário;
• bpi - nı́vel de preferência do professor p pela disciplina i;
• zpi - 1 se o professor p está associado a disciplina i, 0 caso contrário;
• wps - 1 se o professor p está associado a slot s, 0 caso contrário.

As Restrições 1 e 2 referem-se, respectivamente, ao fato de que um professor deve
ser associado a no máximo três disciplinas e no mı́nimo uma. A Restrição 3 diz que
cada disciplina deve ser associada a exatamente um professor. A Restrição 4 impede que
disciplinas associadas a um professor partilhem slots. Na Restrição 5, está descrito o
fato de que nenhum par de disciplinas obrigatórias de um mesmo semestre em um curso
partilham slots. A Restrição 6 nos diz que se um professor está associado a uma disciplina,
ele também está associado aos slots alocados a esta disciplina. A Restrição 7 refere-se
ao número de slots que um professor deve ser associado, que é exatamente o dobro do
número de disciplinas que ele foi alocado, uma vez que cada disciplina utiliza dois slots.
A Restrição 8 refere-se aos pares de slots que um professor deseja não ser associado. A
Restrição 9 diz que toda disciplina obrigatória de um curso, está alocada a exatamente
dois slots associados ao turno deste mesmo curso. A Restrição 10 diz que toda disciplina
optativa de um curso, está associada a dois slots quaisquer. A Restrição 11 diz que se duas
disciplinas partilham pelo menos um slots, então elas tem choque de horário. Finalmente,
as demais restrições são de integridade.

4. Trabalhos Futuros
Após a conclusão do modelo, o passo seguinte é sua implementação, que será realizado
utilizando a linguagem de programação C++ em conjunto com o solver CPLEX da IBM
[cpl 2010]. A escolha da linguagem e do solver se dá pela ampla literatura disponı́vel.

Após a implementação, esperamos bons resultados para pequenas instâncias.
Porém, para grandes instâncias é provável que o modelo não encontre uma solução em
tempo hábil, visto o caráter exponencial do problema. Nesse caso, planejamos oferecer
como entrada para o modelo uma solução viável, esperando assim que ele produza uma
solução melhor que a dada inicialmente. Essa segunda estratégia pode ser vantajosa, uma
vez que o solver cplex produz melhores resultados quando é dada uma solução viável
como entrada [cpl 2010].
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Resumo. Apesar de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, o processo de
fisioterapia pode ser considerado tedioso e cansativo. Baseado nisso, os jogos
sérios  apresentam  uma  proposta  de  aumentar  o  comprometimento  da
reabilitação  motora  para  uma  melhor  recuperação  do  paciente,  tornando  a
fisioterapia  um  processo  divertido.  Este  trabalho  apresenta  um  relato  de
experiência dos autores ao avaliar a aplicação em um tratamento real, o auxílio
dos jogos sérios, no processo de reabilitação motora.

1. Introdução

Segundo McGonigal [2011], os jogos possuem 4 características que independem de seu
tipo,  complexidade  e  tecnologia.  São  elas:  objetivos,  regras,  sistema  de  feedback  e
participação voluntária.  Os objetivos de um jogo são os propósitos que os jogadores
devem  buscar  alcançar.  Para  atingir  esses  objetivos,  os  jogadores  devem  possuir
algumas  limitações  (regras)  no jogo que  estimulam a criatividade  e  o  planejamento
estratégico. O sistema de  feedback  anuncia ao jogador que ele está indo no caminho
certo  e  permite  ter  a  noção  de  que  o  objetivo  é  atingível,  motivando  o  jogador  a
continuar avançando. E por fim a participação voluntária é o conhecimento e a aceitação
do jogador aos objetivos, regras e sistema de feedback.

Os  jogos  estão  normalmente  associados  aos  conceitos  de  diversão  e
entretenimento, mas eles também podem ser desenvolvidos e aplicados para auxiliar na
resolução de problemas. Os chamados jogos sérios se apropriam no caráter lúdico e do
engajamento  que  os  jogos  promovem  para  auxiliar  no  treinamento  de  pessoas,  na
simulação de ambientes  reais  ou ainda no tratamento  de pacientes  que precisam de
reabilitação motora, por exemplo.

O processo de reabilitação dos pacientes tende a ser desestimulante por conter
exercícios  que,  em  sua  maioria,  são  repetitivos  e  tediosos,  findando  por  tornar  o
tratamento falho [Balista 2013]. A repetição correta dos exercícios é imprescindível para
a recuperação do paciente e para a continuidade do processo de recuperação [Pinto and
Mejia 2010]. Os jogos podem ajudar tanto no estímulo para a execução dos exercícios,
diminuindo  o  caráter  repetitivo  e  enfadonho,  quanto  para  a  verificação  da  correta
execução dos movimentos fisioterápicos.

Segundo Vanderlinde [2010], existe a alta motivação que os jogos voltados para
reabilitação  geram  no  tratamento,  pois  os  jogos  possuem  desafios  e  objetivos
motivadores que levam o paciente à não percepção da execução do tratamento. Os
jogos para reabilitação  geralmente  utilizam da interface natural,  que possibilita  uma
baixa curva de aprendizado, facilitando o entendimento dos movimentos pelo paciente
com a execução antecipada do fisioterapeuta e permitindo um fácil acompanhamento do



profissional da área [Silva et al. 2012].

Foi realizado o desenvolvimento e a avaliação de um jogo que pode auxiliar na
aplicação de atividades de reabilitação motora em pacientes portadores de Espondilite
Anquilosante, que de acordo com SBR [2012] é “um tipo de inflamação que afeta os
tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e das
grandes articulações, como quadris, ombros e outras regiões”.

Este trabalho  tem  como  objetivo  relatar  a  experiência  dos  autores  no
desenvolvimento e aplicação de jogos sérios em um processo de reabilitação motora,
visando aprimorar o tratamento do paciente. 

2. Jogos Sérios para Saúde

Jogos sérios são jogos que além de se voltar para o entretenimento, intencionalmente
transmitem  algum conhecimento  ao  jogador  simulando  práticas,  a  fim  de  propiciar
melhorias em decisões críticas de pessoas e treinamento profissional [Machado et al.
2011]. Uma característica importante dos jogos sérios é a possibilidade de participação
de diversas áreas de conhecimento, a fim de atingir um determinado objetivo em comum
[Morais, Machado and Valença 2011].

Os jogos sérios podem ser utilizados em vários segmentos tais como jogos para
publicidade, jogos para educação e treinamento, jogos de simulação, jogos jornalísticos
e jogos para saúde. Dessas, o destaque nesse trabalho vai para a área da saúde. Dentro
da saúde, os jogos podem ainda ser utilizados para treinamento médico, educação sobre
saúde  para  a  população,  terapia  psicológica,  reabilitação  motora,  entre  outras.  Esse
trabalho tem foco na reabilitação motora.

De acordo com Machado et al. [2009], “um dos setores que tem se beneficiado
dos jogos sérios é o da Medicina. As dificuldades encontradas na obtenção de materiais
de laboratório, validação de produtos e treinamento de pessoal tornam tais jogos um
importante aliado do ensino na área médica,  podendo beneficiar tanto alunos quanto
profissionais”.

O desenvolvimento de um jogo para a área da saúde deve ser acompanhado por
um profissional da área para que o produto tenha validade e possa ser extensamente
aproveitado por usuários finais. Tal combinação contribui com resultados satisfatórios
de treinamento, educação e informação, pois estas ferramentas estimulam o processo de
reabilitação  dos  pacientes.  Outros  fatores  que  também  podem ser  levados  em
consideração no desenvolvimento de jogos para saúde são a aquisição de materiais e a
capacitação de pessoas.

3. Relato da Experiência

Por se tratar de uma área de conhecimento relativamente nova, o período de pesquisa
bibliográfica foi longo, buscamos muitas referências sobre o assunto para verificar a
viabilidade do projeto. 

A  pesquisa  foi  minuciosa,  pois  se  trata  de  uma  área  onde  sua
multidisciplinaridade requer muita atenção, ainda mais quando se trata da área de saúde,
pois qualquer erro pode realmente ser prejudicial ao paciente.

Após  as  pesquisas,  partimos  para  a  definição  do  escopo  do  jogo  que
pretendíamos desenvolver, e o primeiro passo foi coletar movimentos de alongamentos
e reforços musculares para aplicar aos pacientes, e nessa atividade surgiu a primeira



grande dificuldade. Por se tratar de uma área de conhecimento que não dominamos, era
necessário  a  participação  de  um  profissional  da  área  da  saúde  realizando  o
acompanhamento do desenvolvimento, desde a validação dos movimentos que seriam
escolhidos para o jogo, até a validação final do jogo, verificando se os movimentos
foram utilizados corretamento no jogo. Já que não encontramos um fisioterapeuta para
acompanhar  o  processo  de  desenvolvimento,  resolvemos  optar  por  buscar  os
movimentos em fontes confiáveis e no final do desenvolvimento voltar a procurar pelo
fisioterapeuta para validação pro jogo.

Infelizmente,  ainda não temos dispositivos de reconhecimento de movimentos
para  desenvolvedores  com  fácil  acesso.  Para  o  jogo  desenvolvido,  utilizamos  o
dispositivo  Kinect,  que  possui  uma  versão  para  desenvolvedores,  mas  difícil  de  se
encontrar no Brasil, então foi preciso importar o dispositivo para conseguimos iniciar o
desenvolvimento do jogo.

Ao começar a utilizar o dispositivo, percebemos que ele tinha muitas limitação
quanto ao reconhecimento dos movimentos, devido a essa limitação, que só foi possível
conhecer após a chegada do dispositivo, tivemos que mudar os planos do jogo. Muitos
movimentos que tínhamos selecionados para utilizar no jogo tiveram que ser adaptados
ou retirados, e isso causou alguns atrasos no cronograma.

Ao final do desenvolvimento, conversamos com um fisioterapeuta formado, mas
não em atividade, para validação do jogo. O profissional sugeriu algumas mudanças,
mas avaliou bem o resultado do jogo.

Logo após a validação do fisioterapeuta, fomos em clínicas de fisioterapia para
testarmos o jogo em pacientes reais e conversar com os profissionais para a viabilização
do jogo em tratamentos reais.

Para  aplicar  o  jogo  em  pacientes  reais  foi  necessário  ir  a  uma  clínica  de
fisioterapia na cidade de Quixadá. Foram visitadas duas clínicas, mas por problemas
com disponibilidade de pacientes apenas uma das clínicas foi utilizada no estudo. No
momento da visita à segunda clínica, apenas um fisioterapeuta se dispôs avaliar o jogo
desenvolvido e dos seus pacientes apenas um estava realizando tratamento para a coluna
compatível com a reabilitação motora proposta pelo jogo.

Infelizmente,  não foi possível realizar a aplicação com mais pacientes,  e isso
prejudicou a avaliação. Mas com o resultado do questionário aplicado podemos observar
que o jogo foi bem aceito pelo paciente e pelo fisioterapeuta. E que o jogo pode ser um
real aliado durante esse complexo processo que é o da reabilitação motora.

4. Conclusões

Este trabalho visou relatar a experiência dos autores ao avaliar o auxílio de um  jogo
sério durante um tratamento de reabilitação motora utilizando um dispositivo que pode
ser encontrado facilmente no mercado, evitando a ocorrência de fatores que acabam
levando pacientes a não completarem seus tratamentos, como sessões tediosas. 

Podemos observar com os resultados que é possível auxiliar a aplicação de um
complexo tratamento de fisioterapia com a ajuda de um jogo, pois ele permite  uma
melhor  interação,  entretenimento  e  um maior  envolvimento  do paciente  durante sua
reabilitação.

Apesar da dificuldade que se tem quando se trata de uma pesquisa de campo, o
resultado foi considerado satisfatório, pois, mesmo não podendo ser generalizado, ele



fomenta  o  conhecimento  necessário  para  a  construção e  a  aplicação  de  reabilitação
motora baseada em jogos na cidade de Quixadá.
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Resumo. Com o rápido crescimento de redes MANETs (Mobile Ad Hoc
Networks) surgem também variados desafios a serem solucionados, por exem-
plo, roteamento e um serviço adequado de QoS . Devido sua natureza alta-
mente dinâmica e facilidade na implantação vem chamando a atenção das
comunidades de pesquisa de redes de computadores. A literatura apresenta
grande quantidade protocolos, em sua maioria, de roteamento, como AODV
(Perkins et al. 2003), DSR (Johnson et al. 2003) e OLSR (Jacquet et al. 2001).
Este trabalho destina-se a avaliar a eficiência dos protocolos de comunicação
multicast em redes mesh-based e redes tree-based.
Palavras-chave: MANETs. Multicast. Protocolos.

1. Introdução

MANETs são caracterizadas por sua alta dinamicidade e nós arbitrariamente conec-
tados (Mandeep Singh 2015). Tais redes possuem desafios relacionados a um rotea-
mento eficiente e a questão da qualidade de serviço (QoS). Basicamente, a comunicação
em uma MANET é definida por, comunicação unicast, multicast e broadcast. Na
comunicação unicast, fluxos de pacotes são enviados de uma única origem a um único
destino (Babu et al. 2013) (Deshmukh and Ambhaikar 2010). Na comunicação multicast,
pacotes de dados são enviados de uma origem a um grupo de nós de destino. Já na
comunicação broadcast, os pacotes de dados são enviados de um nó de origem para todos
os nós como destino.

Os protocolos de roteamento multicast são responsáveis pela construção de uma
Árvore Multicast ou uma Malha Multicast, que são grafos acı́clicos contendo todos os
nós da árvore pertencente ao Grupo Multicast (Abelém et al. 2007). No entanto, há cer-
tas peculiaridades a serem consideradas ao criar um protocolo de roteamento multicast,
tais como: robustez, eficiência quanto ao uso de banda, overhead de controle, QoS, de-
pendência de protocolos de roteamento unicast e gerenciamento de recursos.

2. Redes MANETs

Redes MANETs são redes móveis auto-configuráveis que não necessitam de uma infra-
estrutura para operar. Seus nós comunicam-se entre si sem que nenhum ponto de acesso
para controlar o acesso ao meio. Apesar de ser de fácil implantação, há certas peculia-
ridades a serem consideradas ao criar um protocolo de roteamento multicast, tais como,
robustez, eficiência quanto ao uso de banda, overhead de controle, QoS, dependência de
protocolos de roteamento unicast e gerenciamento de recursos.



2.1. Protocolos Multicast

Protocolos Multicast geralmente estão divididos em duas classes: tree-based e mesh-
based. Em topologias do tipo Árvore há apenas um caminho do nó origem ao nó destino,
tal estratégia provê altas taxas de vazão, mas é uma topologia mais desafiadora para redes
ad hoc em que os nós estão em movimento constante. Já na topologia em Malha há
caminhos redundantes do nó origem ao nó destino, essa técnica é mais propı́cia a redes
ad hoc, pois, caso algum nó se ausente ou até mesmo pare de funcionar, haverá outro
caminho que possa ser usado.

3. Tipos de protocolos de roteamento Multicast
Como já comentado, protocolos de roteamento multicast do tipo tree-based são uti-
lizados para viabilizar uma maior eficiência no emprego dos recursos de uma rede
(Abelém et al. 2007). Nestes protocolos, há apenas um caminho do nó origem ao nó
destino, o que o torna menos robusto e inviável para redes com alta mobilidade dos nós.

Já protocolos do tipo mesh-based utilizam uma malha multicast, ao contrário da
Árvore Multicast que há apenas um caminho do nó de origem ao nó de destino, que
fornece enlaces redundantes entre os nós do grupo multicast. Tal mecanismo é atraente
para redes do tipo ad hoc, pois devido à alta mobilidade dos nós, um único caminho entre
nó origem e nó destino pode “quebrar” facilmente.

3.1. MAODV (Multicast Ad Hoc On-Demand Distance Vector)

O protocolo MAODV foi baseado protocolo do tipo unicast AODV [Perkins, Belding-
Hoyer e Das 2002], que devido ao seu constante uso em redes ad hoc teve de evoluir para
atuar em um ambiente multicast. Então originou-se o MAODV [Royer e Perkins 1999].
Em suas transmissões multicast, ele utiliza algumas funções semelhantes à utilizadas em
transmissões unicast, e usando mensagens do tipo RREQ (route request) e RREP (route
reply).

3.2. PUMA (Protocol for Unified Multicasting Through Announcements)

PUMA (Vaishampayan and Garcia-Luna-Aceves 2004) é um protocolo do tipo mesh-
based, que não utiliza conceitos de unicast para ajudá-lo. Os nós, lı́deres do grupo mul-
ticast (core), são eleitos dinamicamente e só há uma mensagem de controle para todas as
funções do protocolo, esta mensagem é chamada de multicast announcement.

3.3. ODMRP (On-Demand Multicast Routing Protocol)

O protocolo ODMRP (Yi et al. 2003) é um protocolo de roteamento multicast reativo.
Sua malha multicast é formada por um grupo de nós de encaminhamento, que encami-
nham pacotes de dados entre um nó origem e um nó destino. Os nós de encaminhamento
mantêm em memória cache as mensagens, que serão usadas para detectar duplicações de
pacotes de dados e pacotes de controle de JoinReq.

4. Comparações de Desempenho
Agora iremos abordar a performance dos protocolos baseado em comparações encontra-
das na literatura. Levamos em consideração as seguintes métricas, razão de entrega de
pacotes, mobilidade, atraso fim-a-fim e alcance de transmissão.



Na trabalho de comparação (Rangarajan and Baskaran 2011), foi utilizado o
simulador ns2.29 para comparar os protocolos ODMRP, PUMA e OBAMP. Já em
(Babu et al. 2013), foi comparado a eficiência dos protocolos PUMA (mesh-based) e MA-
ODV (tree-based), também foi utilizado o simulador NS-2, e as métricas utilizadas foram:
razão de entrega de pacotes, vazão e atraso fim-a-fim.

Tabela 1. Ambiente de simulação utilizado nos artigos
(Rangarajan and Baskaran 2011) e (Babu et al. 2013).

Trabalhos (Babu et al. 2013) (Rangarajan and Baskaran 2011)

Protocolos Comparados PUMA e MAODV PUMA,OBAMP e OBAMP

Simulador de Redes utilizado ns2-35 ns2-29

Numero de nós utilizados 25,50,75 e 100 50

Tamanho da área de simulação 1000x1000 1000x1000

Alcance de Propagação do sinal 250m 250m

Tamanho dos pacotes 24 bytes 512 bytes

Abaixo apresentamos os gráficos com os resultados apresentadas em cada traba-
lho.

(a) Atraso fim a fim com número variante
de nós para MAODV E PUMA.

(b) Taxa de transmissão de pacotes (PDF)
com número variante de nós.

Figura 1. Análises apresentadas em (Babu et al. 2013)

No que diz respeito ao ambiente de simulação os dois apresentam diferenças
como, o tamanho dos pacotes e quantidade de nós usados, entretanto os dois chegam
a conclusões semelhantes. Os resultados do trabalho (Babu et al. 2013) foram os seguin-
tes, nota-se que à medida que o número de nós aumenta, o atraso fim-a-fim aumenta em
ambos, mas é um pouco maior no protocolo PUMA, Figura 1(a). Já nos resultados pre-
sentes na Figura 1(b) nota-se que o protocolo PUMA possui uma melhor taxa de entrega
de pacotes com um número variante de nós quando comparado ao protocolo MAODV.
Concluindo, no trabalho (Babu et al. 2013) fica claro que o protocolo PUMA adapta-se
melhor a uma rede com topologia altamente dinâmica, além de prover altas taxas de en-
trega de pacotes comparado aos cenários do MAODV.



(a) Atraso fim a fim VS o número de emis-
sores.

(b) Taxa de entrega de pacotes (PDR) VS
tamanho do grupo (Velocidade 10m/s).

Figura 2. Análises apresentadas em (Rangarajan and Baskaran 2011)

Os resultados apresentados em (Rangarajan and Baskaran 2011) (Figura 2) mos-
traram inicialmente que o protocolo ODMRP possui uma taxa de entrega de pacotes maior
se comparado ao protocolo PUMA e OBAMP, mas quando o número de emissores au-
menta, Figura 2(a), o protocolo PUMA mantém um atraso fim-a-fim constante, enquanto
os outros protocolos são afetados por esse aumento e consequentemente há um aumento
no atraso fim-a-fim. No quesito uso eficiente da largura de banda o protocolo PUMA
apresenta melhores resultados. Na Figura 2(b), nota-se que o protocolo PUMA apresenta
uma maior taxa de entrega de pacotes para grupos grandes e de alta mobilidade, sendo ul-
trapassado em alguns pontos pelo protocolo ODMRP, mas em seguida o protocolo PUMA
lidera novamente. Além disso, o protocolo PUMA manteve uma taxa constante de atraso
fim-a-fim, portanto é mais adequado para aplicações de streaming de video.

5. Conclusões
Redes MANETs apresentam variados campos de aplicações, sendo assim, é uma área
que continuará sendo estudada por muitos anos. Nas comparações explanadas os pes-
quisadores buscaram descobrir qual protocolo tem o melhor desempenho em redes com
predominância do acaso. Vimos que protocolo PUMA alcança melhores resultados nos
cenários propostos, provendo uma maior taxa de entrega para grandes grupos, além de se
adaptar melhor à alta mobilidade dos nós. Mas possui um número maior de mensagens
de controle, sendo assim, gera um maior overhead na rede e, dependendo do ambiente, a
performance do PUMA pode apresentar baixo desempenho.
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Abstract.  This   article   presents   and   describes   UX   CHECK   plugin
characteristics  which   is   a   tool   that   provides   users   the   ability   to   perform
heuristic evaluation on Web systems.

Resumo.  Este artigo apresenta e descreve as características do plugin UX
CHECK   que   é   uma   ferramenta   que   provê   a   possibilidade   de   usuários
realizarem avaliação Heurística em sistemas Web.

1. Introdução
A Interação HumanoComputador (IHC) é uma área da computação que estuda

a interação das pessoas com os sistemas computacionais. Além de estudar  design  de
interação  essa  área  preocupase  em avaliar  a   interação,  oferecendo  um conjunto  de
métodos e técnicas para apoiar essa atividade.

A avaliação de IHC é  uma atividade fundamental em qualquer processo de
desenvolvimento que busque produzir um sistema interativo com alta qualidade de uso.
Ela orienta o avaliador a qualificar o uso e a identificar problemas na interação que
prejudiquem a experiência particular do usuário durante o uso do sistema (BARBOSA;
SILVA 2010).

Na área de IHC existem vários métodos de avaliação da interação, um deles é o
Avaliação Heurística.  Este método foi criado por Nielsen (1994) com o objetivo de
encontrar   problemas   de   usabilidade.   Ele   orienta   um   conjunto   de   avaliadores   a
inspecionar   sistematicamente   a   interface   buscando   problemas   que   prejudiquem   a
usabilidade, utilizando como base um conjunto de diretrizes de usabilidade chamadas
por Nielsen de heurísticas (BARBOSA; SILVA 2010). 

Esse método é  um dos mais  utilizados pela comunidade por apresentar  um
baixo custo.  Por  outro  lado,  apresenta  algumas dificuldades,  como o  fato  de  que o
avaliador tem que se colocar no lugar do usuário o que nem sempre é uma tarefa fácil.
Ninguém melhor que o próprio usuário para descobrir os problemas de interação.

Com o objetivo de auxiliar os usuários nessa tarefa o plugin UX CHECK (UX
CHECK, 2014) traz a possibilidade de ajudar avaliadores   a realizarem uma avaliação
de   interação   em   sistemas  web  utilizando   Avaliação   Heurística   como   método   de
avaliação. O plugin tratase de uma ferramenta fornecida gratuitamente e que opera no
navegador Google Chrome.

Esse artigo traz uma apresentação breve do conceito de Avaliação Heurística e
o plugin UX CHECK mostrando suas principais funcionalidades e objetivos. 

2. Avaliação Heurística 
Avaliação Heurística é um método de avaliação de interfaces baseado em 

princípios de usabilidade. 
O método de Avaliação Heurística foi proposto por Nielsen e Molich, no ano 

de 1990, criado com o objetivo de encontrar problemas de usabilidade durante o 
processo de design interativo. Foi proposto como uma alternativa de baixo custo e 
rápido comparado à métodos empíricos (BARBOSA; SILVA, 2010).



Nielsen (1993) descreve um conjunto inicial de heurísticas a serem utilizadas
em seu método de Avaliação Heurística.

A   interface   é   submetida  para  diferentes   avaliadores  que  darão   seu  parecer
baseandose nos mesmos princípios, as chamadas heurísticas.

Uma das vantagens desse método é que ele é de baixo custo de aplicação, e por
isso é considerado um dos mais utilizados pela comunidade (Martins et al, 2013). 

3. O Plugin UX CHECK
A   ferramenta   UX   CHECK   tratase   de   um  plugin  desenvolvido   por   Chris

Gallelo   para o navegador Google Chrome com o objetivo principal de auxiliar a um
grupo de avaliadores à realizar a Avaliação Heurística. Ela possui um menu lateral que
mostra   aos   usuários   suas   funcionalidades   e   as   heurísticas   presentes   para   aquela
avaliação. A ferramenta permite ao avaliador demarcar qualquer lugar de uma página ou
sistema  web, e assim, se em algum lugar alguma das heurísticas for violada ele pode
apontar  qual  delas   foi  por  meio  de  um formulário,  além disso pode ser  atribuída a
severidade, deixar uma anotação e dar uma sugestão, como é visto na Figura 1 e na
Figura 2.

Figura 1. Tela Principal do UX CHECK.

Figura 2. Tela quando uma heurística é encontrada pelo usuário.



As heurísticas  exploradas pelo Plugin são as originais criadas por Nielsen (1994) Mas o
avaliador  pode importar  as suas heuŕisticas na ferramenta também se assim ele o quiser
fazer. As heurísticas são mostradas aos  avaliadores  em um menu que fica do lado 
esquerdo da tela. O avaliador  pode pausar a avaliação no momento que quiser 
apertando somente o botão “Pause selection”. E se desejar encerrar ele pode apertar o 
botão “Stop Avaluation” e a ferramenta irá redirecionar para uma outra tela que irá 
possibilitar ao usuário um download de um documento no formato (.docs) contendo 
tudo que ele reportou em formato de relatório como é mostrado na figura 3.

     Figura 3 Formato do relatório fornecido Pela ferramenta

4.Conclusão
A avaliação Heurística é  um método de avaliação de  interfaces  bastante usado pela
comunidade devido ao seu baixo custo de aolicação o que é considerado uma vantagem.
Por outro lado o Avaliador tem que se colocar no lugar do usuário o que pode vir a se
tornar uma dificuldade. 

UX CHECK tratase de um plugin que opera no navegador Google Chrome e que tem
como objetivo  principal   fornecer  auxílio  ao avaliador  na hora de realizar  Avaliação



Heurística   em   sistemas  Web.   Fornecendo   ao   final   um   relatório   com   todas   as
observações encontradas em sua avaliação.

Estudamos   essa   ferramenta   com   o   propósito   de   levantar   possibilidades   de   levar
usuários   finais   à   realizarem   a   tarefa   de   avaliar   um   sistema   utilizando   Avaliação
Heurística  como método de  avaliação  e  o  plugin  como ferramenta  de  apoio.  Estes,
passarão por um treinamento sobre a ferramenta para que possam realizar a atividade de
maneira mais fácil.
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Abstract. Although little known and used in the Brazilian educational context,
the Cooperative Learning (CL)has been developing and gaining quite a bit
of space every day. With this, we have a variety of teaching techniques and
methodologies based on CL being developed, modified and continuously im-
proved. This article presents some of these techniques and improvements that
they have brought together the Cooperative Learning in the environment they
were employed.

Resumo. Apesar de pouco conhecida e empregada no âmbito educacional
brasileiro, a Apreendizagem Cooperativa (AC) vem se desenvolvendo bastante
e ganhando um pouco mais de espaço a cada dia. Com isso, temos uma grande
variedade de técnicas e metodologias de ensino baseados na AC sendo desen-
volvidas, modificadas e continuamente melhoradas. Este artigo visa apresen-
tar algumas destas técnicas e as melhorias que as mesmas trouxeram junto à
Apreendizagem Cooperativa no meio em que foram empregadas.

1. Introdução

Cada vez mais o mercado de trabalho, vem exigindo dos profissionais, um diferencial não
apenas na sua formação técnica, mas também no seu saber trabalhar em grupo de forma
satisfatória. Deste modo, é essencial garantir que desde o inı́cio de sua formação esse
profissional tenha a experiência de trabalho em grupo, que saiba se expressar e pensar de
forma dinâmica e que possa interagir com grupos heterogêneos.

Porém, o atual sistema educacional incentiva justamente o contrário disto, sendo
caracterizado pelo individualismo e competitividade entre os estudantes. Além de es-
timular a passividade dos alunos, que apenas tentam absorver tudo que seus professores
apresentam na sala de aula, que em muitas vezes é apenas de forma expositiva sem qual-
quer ou pouca participação dos estudantes.

Estudos como o de [Brent 1996], apontam que cerca de 90% do tempo em uma
sala de aula é marcado pela fala do professor e os outros 10% por perguntas e dúvidas
ou mesmo pelo silêncio. Brent [Brent 1996] ainda afirma que os estudantes absorvem
apenas 70% do conteúdo de uma aula ou palestra, nos primeiros 10 minutos, valor esse
que cai mais ainda nos últimos 10 minutos, chegando a somente 20% do que se foi repas-
sado. A Aprendizagem Cooperativa surge como alternativa para melhorar este sistema de
aprendizado, melhor suprindo as atuais necessidades do mercado de trabalho.



2. Aprendizagem Cooperativa
A ideia de Aprendizagem Cooperativa é um conceito cuja formalização vem sendo con-
struı́da desde a década de 60, por pesquisadores e estudiosos como, Lev Vygostsky (um
dos primeiros pesquisadores da área), Johnson e Johnson, Slavin, Jean Piaget, Dr. Spencer
Kagan entre outros, e se estendendo por todo o mudo.

Apesar de focar bastante no trabalho em equipe, a AC não é simplesmente um
grupo tentando resolver um problema. Segundo [Johnson and Johnson 2008], a AC pode
ser definida como sendo uma forma estruturada de trabalho em grupo em que estudantes
buscam objetivos em comum enquanto são avaliados individualmente e para seu real
acontecimento é necessário garantir a ocorrência dos cinco elementos-chave que difer-
enciam a aprendizagem cooperativa de um simples trabalho em grupo e a dão suporte,
como diz [Johnson et al. 1991]:

• interdependência positiva: sentido de dependência mútua, onde a o sucesso de
cada aluno depende do sucesso do grupo;
• responsabilidade individual: compromisso individual, cada membro alcança seus

objetivos individuas, assim como os objetivos do grupo;
• interação face-a-face: cada aluno deve estar frente a frente com os outros e assim,

os diferentes estudantes se encorajem e facilitem os esforços de cada um de modo
a alcançarem os objetivos/metas do grupo;
• habilidades sociais: os estudantes devem aprender algumas competências sociais e

grupais, que vão além da de simplesmente aprender os conteúdos acadêmicos, mas
também aprender habilidades sociais, tais como: liderança, tomada de decisões e
resolução de conflitos;
• processamento de grupo: os participantes do grupo analisam em que medida os

objetivos do grupo estão sendo alcançados, tendo em conta as regras definidas.
Além de determinar quais as atitudes positivas e negativas e quais as condutas que
o grupo deve manter ou modificar.

Dentre as várias teorias, estudos e métodos desenvolvidos, há algo que é comum
a todos: o trabalho conjunto dos alunos com o intuito de alcançar um objetivo comum.
Sendo este o principal pilar motivador da aprendizagem cooperativa. Esses elementos
estão presentes na aprendizagem cooperativa de maneira interdependente e podem ser
usados como pilares que definem seu significado.

3. Formas erradas de implantação da Aprendizagem Cooperativa:
Embora, em teoria, a Aprendizagem Cooperativa pareça bem definida e até mesmo sim-
ples de ser empregada, na prática, garantir que se tire o máximo de proveito e de fato se
possa formar um grupo que siga as metodologias que prega a Aprendizagem Cooperativa,
é uma tarefa árdua.

A seguir temos alguns dos principais erros cometidos por quem tenta empre-
gar a Aprendizagem Cooperativa no meio educacional, apresentadas no estudo de
Cooper[Cooper et al. 1991]:

• Deixar os estudantes fazerem tudo por si próprios em pequenos grupos: em muitos
casos, os professores acabam deixando os alunos “soltos” demais, o que leva os
estudantes a perderem a atenção e o interesse pela atividade. É papel do educador



definir de forma clara e objetiva o papel de cada membro além do objetivo a ser
alcançado pelo grupo.
• Atribuir nota ao grupo e não a cada membro individualmente: inferir nota ao grupo

como um todo desvaloriza o trabalho individual, além de favorecer a acomodação
dos que não participam do trabalho em equipe. James Cooper (1991), afirma em
sua pesquisa que se os grupos de estudos não trabalharem de forma a beneficiar
cada um de seus indivı́duos, não se tem um impacto relevante na formação dos
participantes.
• Deixar os alunos escolherem os integrantes do grupo: um dos principais objetivos

da AC é ensinar os alunos a lidarem com as diversidades encontradas ao se trabal-
har em grupo, diversidades essas que variam desde opinião a raça, sexo, crença a
etc. Deixar que os alunos escolham seus companheiros, que na maioria dos casos
será algum amigo ou conhecido, não reflete fielmente a experiência de se trabalhar
em um grupo totalmente heterogêneo.
• Montar grupos muito grandes: para que haja uma real participação de todos os

estudantes é necessário que cada membro do grupo tenha tempo e oportunidades
para expressar-se e discutir sobre seu ponto de vista e ideias. Em grupos maiores
de 5 a 8 pessoas, algum dos participantes não terá oportunidade para contribuir
com o grupo. Existe uma orientação para um máximo de 4 participantes como um
possı́vel número ideal, como mostra a pesquisa de James Cooper (1991).

4. Técnicas e Metodologias Empregadas na Aprendizagem Cooperativa:
Uma grande variedade de métodos de Aprendizagem Cooperativa (AC) vem sendo cria-
dos, implantados e aperfeiçoados desde que a AC começou a ser formalizada e tornou-se
objeto de estudo de diversos pesquisadores. Alguns dessas principais técnicas são: Jig-
Saw; Team-Games-Tournement (TGT), Student Teams-Achievement Divisions (STAD);
Group-Investigation (GT); Cooperative Learning Model Based on Projects (CLMBP);
Learning Together (LT) entre outros.

Dentre esses métodos, destacam-se o JigSaw e o Modelo de AC baseado em pro-
jetos, que são detalhados a seguir.

4.1. JigSaw

A técnica criado por [Aronson 1997] nas Universidades do Texas e da Califórnia, no ano
de 1970, consiste em dividir os alunos em pequenos grupos de no máximo 5 integrantes,
separados por diferentes nı́veis de habilidades e conhecimentos, chamado de grupo 01,
onde o professor irá atribuir um tópico especı́fico a cada aluno do grupo 01, como os
grupos serão formados por 5 integrantes, serão 5 tópicos, previamente separados pelo
professor e que juntos compõem o assunto que se visa trabalhar na aula, ou seja, cada
aluno do grupo ficará com uma parte do assunto, em todos os grupos. Depois disso, os
alunos dos diferentes grupos, que ficaram com o mesmo tópico atribuı́do pelo professor,
juntam-se temporariamente em um outro grupo denominado grupo 02, formado apenas
por alunos que possuem o mesmo tópico. No grupo 02 os alunos devem debater e se
tornarem ”especialistas” em seu tema, trocando informações e preenchendo lacunas so-
bre o intendimento do tópico abordado. Enquanto isso, o professor deve manter-se em
movimento na sala de aula, acompanhando cada grupo e tirando duvidas a respeito dos
tópicos. Após discutirem e concluı́rem as atividades no grupo 02, sobre o tópico que lhes



foi atribuı́do, os alunos voltam ao seus respectivos grupos de origem, grupo 01, e com
o conhecimento sobre o tópico adquirido no grupo 02, os alunos irão ensinar aos seus
colegas do grupo 01 o que se foi aprendido sobre os seus respectivos tópicos. No final da
atividade, todo o assunto será abordado por todos os integrantes do grupo.

O JigSaw é uma poderosa técnica de aprendizado e que ajuda a implantar a AC
de maneira mais fácil e eficiente. Não só isso, mas esse método proporciona uma maior
interação que envolve todos os estudantes, encorajando-lhes a expor suas ideias, escutar
seus colegas, preparar um determinado conteúdo a ser apresentado, além de incentivar
a autoconfiança dos alunos, dando a cada membro do grupo um papel essencial para a
execução da atividade. Através do JigSaw, nenhum membro é deixado de lado, todos tem
que participar para que o objetivo seja alcançado. Os alunos trabalham seu lado social
conhecendo toda a diversidade de seu meio educacional, sempre mostrando o valor que
cada pessoa tem para a construção do objetivo do grupo.

4.2. Modelo de Projeto Baseado na Aprendizagem Cooperativa

Trabalhar com a AC por meio de projetos é uma das técnicas mais escolhidas pelos pro-
fessores de diferentes nı́veis escolares, como mostra [Santoro et al. 2002]. Essa técnica
consiste em elaborar um projeto em que todos os alunos possam assumir um papel e no
fim possa ser gerado o produto final do grupo.

O modelo de projetos gira em torno de seis aspectos relacionais, conforme o es-
tudo de [Santoro et al. 2002]:

• tarefas realizadas pelos grupos no decorrer do processo;
• Avaliação - permite saber se os objetivos de aprendizagem foram atingidos ou não;
• Memória - armazenamento dos dados relativos ao desenvolvimento de uma ativi-

dade cooperativa;
• Percepção - garantia que as pessoas estão compreendendo o próprio processo e

como os participantes estão interagindo dentro do ambiente;
• Papéis - funções que podem ser assumidas pelos membros do grupo;
• Coordenação- disponibilidade de controles e observação do andamento do pro-

cesso.

Cada um desses aspectos visa aprimorar e desenvolver as habilidades sociais e profission-
ais de cada integrante do grupo de forma que todos possam de fato viver a experiência de
trabalhar em um projeto com um grupo heterogêneo.

O modelo de projeto trabalha principalmente sobre o planejamento das atividades
que serão realizadas e responsabilidade que cada membro irá ter para conseguir gerenciar
o projeto, obedecendo prazos, respeitados as diferenças de opiniões entre os membros e
amenizando os conflitos ao decorrer do projeto.

No modelo de projeto, os estudantes tornam-se mais livres, e vivenciam realmente
o trabalho cooperativo, tomando decisões de projetos, organização e relacionamento.
Porém, o educador não deve nunca deixar de manter atenção nos grupos. É dever do
educador, sempre estar presente, observando e certificando-se que cada membro esteja de
fato participando e que o grupo está no caminho certo para atingir seus objetivos.

Este modelo é utilizado para fundamentar a implantação de ambientes que
favoreçam a AC como ferramenta educativa e que mostram como a AC traz melhorias



para o sistema educacional, tanto para alunos quanto para professores, como mostra a
pesquisa de [Johnson et al. 1998] sobre a utilização da AC no ensino superior.

5. Conclusão
Vimos que empregar de maneira clara e satisfatória a Aprendizagem Cooperativa é algo
a ser visto com muita precaução e cautela. Para auxiliar nessa tarefa existem diversos
modelos e técnicas de estudo baseados na AC que tornam mais fácil a compreensão dessa
metodologia e a implantação dos pilares que regem e definem a Aprendizagem Coop-
erativa nos grupos de estudo, dentre eles destacamos o JigSaw e o Modelo de Projeto
Baseado na Aprendizagem Cooperativa.

Vale ainda salientar as dificuldades enfrentadas por quem tenta empregar as
metodologias da AC no meio educacional e os problemas que isso pode ocasionar.

A Aprendizagem Cooperativa é uma forte metodologia de ensino que tem como
principais caracterı́sticas importar-se com a formação social dos estudantes e torna-los
aptos a trabalhar de forma satisfatória em grupo para atingir seus objetivos. Existem
muitas técnicas e métodos sendo desenvolvidos para ajudar na implantação da AC e isso
faz com que cada vez mais essa metodologia vá crescendo e tomando seu lugar na vida
das empresas, escolas e universidades.
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Abstract. This paper presents a Map Matching approach to match a point to a
curve. This approach intends to find and implement a Map Matching algorithm
and incorporate it into Graphast framework, given the fact that this framework
still does not have this feature. The paper also highlights the importance of Map
Matching algorithm when present in location-based services. Some examples of
these services are the discovery of the nearest points of interest to the user’s
location, route planning, shortest path detection, among others.

Resumo. Este artigo apresenta uma abordagem de Map Matching que associa
um ponto para uma curva que pretende encontrar e implementar um algoritmo
Map Matching desse tipo e incorporá-lo ao framework Graphast, haja visto que
este framework ainda não possui esta funcionalidade. O artigo também destaca
a importância do algoritmo de Map Matching quando presente em serviços ba-
seados em localização. Alguns exemplos destes serviços são a descoberta de
pontos de interesse mais próximos da localização do usuário, planejamento de
rotas, detecção de caminho mais curto, dentre outros.

1. Introdução
Atualmente é possı́vel encontrar uma grande variedade de serviços baseados em
localização que utilizam a posição do usuário. Serviços baseados em localização
são quaisquer serviços que levam em conta a localização geográfica de uma entidade
[Junglas and Watson 2008]. Os serviços baseados em localização utilizam redes de ruas
para representar o mundo real. Essas redes são representadas por conjuntos de formas
geométricas e pontos. São exemplos de serviços baseados em localização a descoberta
de pontos de interesse mais próximos da localização do usuário, planejamento de rotas,
detecção de caminho mais curto, dentre outros. Entre todos esses serviços sempre existe
a necessidade de determinar-se ponto(s) na rede de ruas. No entanto, a rede de ruas
possui uma representação digital que muitas vezes não possui aquele ponto exatamente
determinado. Assim, é necessário que os serviços baseados em localização possuam uma
etapa que a partir de um ou mais pontos fornecidos como entrada, sejam obtidos um ou
mais pontos correspondentes que existam na geometria da rede de ruas subjacente e que
tenham localização relativamente próxima dos pontos de entrada correspondentes. Este
tipo de problema pode ser solucionado através da utilização de uma técnica chamada Map
Matching (MM) [Bernstein and Kornhauser 1998].

O objetivo geral de um algoritmo MM é atribuir objetos geográficos às
localizações em uma rede de ruas, ou seja, dada uma posição qualquer, o algoritmo
busca determinar a localização aproximada de um ou mais pontos em uma rede de



ruas. Como exemplos reais de aplicações que utilizam MM encontram-se o GraphHop-
per1, o OpenStreetMap2 [Haklay and Weber 2008] e o Open Source Routing Machine3

[Luxen and Vetter 2011], dentre outros.

O seguinte exemplo ilustra a relevância da implementação de uma abordagem
MM. Supondo que um usuário deseja encontrar os k pontos de interesse mais próximos
da sua posição. Ora, se o serviço não possuir a implementação do algoritmo, o usuário
terá que fornecer ao serviço um ponto válido da rede de ruas que o serviço utiliza. De-
duzir ou acertar esse ponto é algo não muito trivial, visto que a rede de ruas não guarda
todos os pontos de um mapa, mas somente os pontos necessários para representar de
forma simplificada a geometria das ruas, por questões de economia de espaço e tempo
de processamento. Por outro lado, usando uma abordagem de MM, o usuário forneceria
qualquer ponto ao serviço e o algoritmo se responsabilizaria de encontrar e usar um ponto
aproximado válido na rede de ruas.

O objetivo principal deste trabalho é encontrar e implementar um algo-
ritmo de MM de ponto para uma curva e incorporá-lo ao framework Graphast4

[Magalhães et al. 2015], haja visto que este framework ainda não possui esta funciona-
lidade.

Graphast é um framework que permite construir rapidamente aplicações em
redes dependentes de tempo. Graphast está disponivel via API pública e dessa
forma permite que novos algoritmos sejam incorporados aperfeiçoando seus serviços
[Magalhães et al. 2015].

A Seção 2 descreve os principais conceitos utilizados como base de conhecimento
para este trabalho. Na Seção 3 encontram-se os trabalhos relacionados que auxiliaram
como fonte de pesquisa. A Seção 4 mostra a metodologia deste trabalho. A conclusão e
os trabalhos futuros são descritos na Seção 5.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Definições

• Rede: Segundo [Yiu and Mamoulis 2004], uma rede é um grafo direcionado G =
(V, E, W) onde V é o conjunto de vértices. E é o conjunto de arestas (arestas), e
conecta dois vértices. Uma aresta ligação entre dois vértices. Além disso um peso
é associado determinado valor associado à aresta. (W).

• Geometria: Cada aresta representada em uma rede de ruas possui uma geometria.
Essa geometria pode ser formada por (shape points) como também pode ser for-
mada por apenas um ponto. A quantidade desses pontos vai variar de acordo com
a complexidade da geometria representada.

2.2. Rede de Ruas

Segundo [White et al. 2000] uma rede de ruas é um grafo usado para representar um con-
junto de ruas e de interseções entre elas. As interseções entre as ruas são representadas

1https://graphhopper.com/
2https://openstreetmap.org/
3http://project-osrm.org/
4https://github.com/ARiDa/graphast.git



por vértices do grafo, enquanto que as conexões entre esses vértices é representada através
das arestas direcionadas do grafo. A direção das ruas é representada através da direção das
arestas, que pode ser unidirecional ou bidirecional. Além disso, vértices e arestas podem
ter pesos. O peso de vértice pode quantificar a popularidade de um ponto de interesse,
por exemplo. Já o peso de uma aresta pode representar a distância entre os vértices que
ela interliga na rede de rua ou o tempo necessário para percorrer a aresta.

2.3. Geometria da Rua

As ruas reais não são formadas apenas por linhas retas. Cada rua possui uma curvatura,
algumas são leves outras são bem acentuadas [Pink and Hummel 2008]. Esse formato
das ruas pode ser representado através de uma geometria, já descrita na Seção 2.1. A
geometria usada na rede de rua representa um segmento de rua, assim são necessários
pelo menos dois pontos para representar uma geometria. A quantidade desses pontos vai
variar de acordo com a complexidade da curvatura da geometria.

Normalmente o percurso que os algoritmos fazem nas redes de ruas não inclui as
geometrias, mas considera apenas vértices e arestas. Se os shape points fossem usados
nesses algoritmos teriam mais dados para processar e isso acarretaria um overhead em
termos de tempo de execução.

2.4. Map Matching

MM é definido por [Jensen and Tradišauskas 2009] como um procedimento que atribui
objetos geográficos à localizações em uma rede de ruas. Os algoritmos MM têm como
objetivo determinar mais precisamente a posição de um objeto geográfico na rede de ruas
a partir de uma localização estimada por alguma tecnologia de localização ou fornecida
pelo usuário, seja através de um clique no mapa ou de coordenadas geográficas enviadas
por alguma tecnologia de localização, tal como GPS.

[Quddus et al. 2003] classificam os algoritmos MM em três categorias:
geométrica, topológica e avançada. Os algoritmos MM da categoria geométrica utili-
zam apenas a informação geométrica entre a rede de ruas e o ponto que a correspondência
(matching) será realizada. Estes algoritmos se dividem em três grupos:

• Ponto para ponto: corresponde a localização estimada com o vértice ou ponto da
geometria mais próximo na rede de ruas [Bernstein and Kornhauser 1998]. Este
algoritmo é rápido e fácil de implementar, porém apresenta muitas desvantagens
quando utilizado na prática, como a sensibilidade à maneira como uma rede de
ruas está representada e à quantidade de pontos em um determinado caminho, por
exemplo.

• Ponto para curva: corresponde a localização estimada do usuário à curva mais
próxima [Bernstein and Kornhauser 1998]. Uma implementação simples dessa
estratégia consiste em calcular a distância mı́nima entre a localização estimada
e todas as curvas candidatas. Chega a ser perfeitamente adequada à primeira vista,
mas também possui algumas desvantagens na prática, não levam em consideração
os pontos anteriores ou a continuidade e conectividade da rota.

• Curva para curva: corresponde uma sequencia de posições estimadas para a
curva mais próxima [Bernstein and Kornhauser 1998]. Chega a ser melhor do que
as correspondências apresentadas anteriormente, porém é mais complexa e seu



método consiste em receber como parâmetro um conjunto de posições estimadas
em vez de uma única posição estimada.

Algoritmos MM topológicos tratam-se de uma melhoria dos algoritmos
geométricos pois eles utilizam, além da informação geométrica das curvas, a informação
topológica da rede. Por fim, os algoritmos MM avançados são aqueles que utilizam
estatı́sticas avançadas, matemática e técnicas de inteligência artificial tais como Kal-
man Filter, o Metódo de Lógica Fuzzy [El Najjar and Bonnifait 2005] e Belief Theory
[Quddus et al. 2006].

O objetivo do trabalho é encontrar e implementar para MM de ponto para uma
curva, a busca pela solução deverá começar a partir dos algoritmos MM geométricos,
pois levam em consideração a informação geométrica.

2.5. Graphast
Graphast [Magalhães et al. 2015] é um framework que permite construir rapidamente
aplicações em redes dependentes de tempo, que são redes onde a cada curva são definidos
valores que representam o custo de ir de um vértice à outro, muito útil para modelos de
sistemas de transporte. Graphast está disponı́vel via API pública e dessa forma permite
que novos algoritmos sejam incorporados aperfeiçoando seus serviços.

3. Trabalhos Relacionados
O GraphHopper é uma biblioteca de roteamento de ruas escrito em Java e que fornece
uma interface web chamada GraphHopper Maps. Por padrão, ele utiliza os dados do
OpenStreetMap para definir as redes de ruas e os dados do Shuttle Radar Topography
Mission para definir as informações do relevo. Atualmente o GraphHopper implementa
mais de um tipo de algoritmo de MM e faz uso de diversas estratégias para solucionar
o problema. O GraphHopper se assemelha a este trabalho pelo fato de implementar e
abordar diversas formas para solucionar o problema de MM.

A fim de mostrar a relevância do algoritmo MM e auxiliar na construção de novos
serviços e ferramentas que precisem realizar MM, este trabalho busca implementar no
framework Graphast (o qual não possui o algoritmo MM implementado) um algoritmo
MM do tipo point-to-curve, onde a partir de um ponto qualquer recebido, o algoritmo
busca o ponto da geometria mais próximo de um ponto previamente determinado.

4. Metodologia
Até o presente momento foi realizado um estudo comparativo entre as soluções para o
problema de MM com o objetivo de selecionar dentre os algoritmos existentes, aqueles
que utilizam uma solução com correspondência point-to-curve. A partir das soluções
selecionadas vamos estudar qual é a mais adequada, ou seja, aquela melhor se encaixa
para servir de base para a implementação do algoritmo no Graphast.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou a relevância de um algoritmo MM em um serviço ou sistema de
localização e baseado nisso propôs a busca e implementação de um algoritmo MM de
ponto para uma curva a fim de aperfeiçoar os serviços de um framework que não dispõe
desta funcionalidade, no caso o Graphast.



Os trabalhos futuros relacionados a este artigo incluem a conclusão dos objetivos
deste trabalho. Outro trabalho inclui a busca e implementação de um algoritmo MM de
curva para curva (curve-to-curve), com o objetivo de corresponder rotas, em um serviço
que não possua um algoritmo MM deste tipo.
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Abstract. This article is to provide a way to supervise the behavior of registered foreign agents in                                 
a open MAS (MultiAgent System). The research is in course with the Multiagent systems development                             
study using Jacamo framework. Various encodings for testing were conducted to familiarize themselves                         
with the tools that are part of Jacamo, and to master the features provided by the platform to implement                                     
MAS's, is expected to conduct the study of the Doctoral Thesis of Marcos Antonio de Oliveira whose                                 
theme is Normative Spaces for Open Electronic Institutional Environments. With the study of theory and                             
a tool called Moise, that is responsible for the organizational environment and is part of Jacamo,                               
intending with it's implementation of management appointments in Moodle institutional environment. 
 
Resumo. Este artigo consiste em apresentar uma forma de monitorar o comportamento de agentes                           
externos registrados em um SMA (Sistema Multiagente) aberto. A pesquisa está em andamento com o                             
estudo de desenvolvimento de Sistemas Multiagentes utilizando o framework JaCaMo. Várias                     
codificações para testes foram realizadas para familiarização com as ferramentas que fazem parte do                           
JaCaMo, e ao dominar os recursos disponibilizados pela plataforma na implementação de SMA’s,                         
esperase realizar o estudo da Tese de Doutorado do Marcos Antonio de Oliveira cujo o tema é                                 
Normative Spaces for Open Electronic Institutional Environments. Com o estudo da tese e de uma                             
ferramenta denominada Moise, que é responsável pelo ambiente organizacional e faz parte do                         
JaCaMo, pretendendose com isso a implementação do gerenciamento dos compromissos no ambiente                       
institucional Moodle. 

 
Introdução 
Instituições são organizações que visam a coordenação de grupos de indivíduos que vivem em                           
sociedade. As mesmas são governadas através de normas, que tem como objetivo orientar e/ou                           
controlar esses indivíduos. O foco deste artigo é apresentar a estratégia que está sendo posta em                               
prática para implementar Ambientes Institucionais Virtuais que gerenciem alunos, professores e                     
tutores que se utilizam do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle para interagir em                           
cursos ministrado a distância. Visto como instituições tem um papel de grande importância para a                             
sociedade, é necessário assegurar de forma eficiente que suas regras sejam seguidas. Os agentes que                             
serão tratados nesse projeto serão monitorados ao decorrer do tempo, e baseado nesses                         
monitoramentos a formação do indivíduo pode ser melhorado. 

Como as informações estão cada vez mais armazenadas em meios computacionais é preciso                         
encontrar formas de controlar os compromissos assumidos nos ambientes virtuais. Um recurso que                         
mostrase capaz de suprir esta necessidade é o uso da Inteligência Artificial, por meio da                             
representação de Ambientes Institucionais como Sistemas Multiagentes (SMA) Abertos.                 
Argumentase aqui que SMA abertos podem ser concebidos e implementados como ambientes                       
institucionais onde os agentes heterogêneos podem participar (DE OLIVEIRA., 2013). 

Em SMA, o agente é a entidade central capaz de perceber seu ambiente por meio de                               
sensores, agir neste ambiente por intermédio de atuadores (RUSSELL., NORVIG., 2004) e,                       
dependendo de sua arquitetura interna, adquirir conhecimento, guardar o histórico de ações, entre                         



outras propriedades (LOPES YRLEYJÂNDER., 2012), o qual será modelado em software. 
O gerenciamento das normas será realizado por meio do framework Moise, que faz parte da                             
ferramenta JaCaMo [http://jacamo.sourceforge.net/]. A qual permitirá avaliar se os agentes estão                     
comportandose da forma esperada. 
 
Objetivos 
O objetivo geral deste projeto é monitorar os comportamento dos indivíduos no seu ambiente                           
institucional em relação a seus compromissos através da ferramenta Moise. Os objetivos específicos                         
desta pesquisa são: 

1) Implementar agentes que monitorem o comportamento dos indivíduos do ambiente 
institucional. Isso será alcançado pelo uso do framework JaCaMo; 

2) Identificação de como os agentes estão comportandose perante seus compromissos. 
Para tanto será usado o modelo organizacional Moise; 

3) Classificar os agentes de acordo com suas ações realizadas; 
4) Punir os agentes se necessário, de acordo com sua classificação ou suas ações; 
5) Por fim gerar expectativas para os indivíduos do ambiente de acordo com tudo que for 

registrado pelos objetivos anteriores. 
 

 
Metodologia de Trabalho 
O projeto foi iniciado com o estudo doFrameworkJaCaMo e das três ferramentas que o compõem:                                 
Jason, CArtAgO e Moise. Esse estudo foi realizado com a implementação de vários exemplos na                             
plataforma, tanto exemplos encontrados no site desta, quanto experimentais, além do estudo dos                         
materiais teóricos disponíveis. 

As seguintes tarefas devem ser realizadas para a conclusão do projeto: Instalação do                         
ambiente Moodle; estudo do código de agentes do Moodle préexistente de etapas anteriores do                           
projeto; criação do ambiente organizacional no Moise, no qual os agentes ganharão seus papeis e                             
terão obrigações com a organização de acordo com o que ele realiza naquele meio, a partir disso                                 
será possível estabelecer e fazer controle dos compromissos desses agentes para buscar atingir os                           
objetivos da organização; implementação de agentes no Jason, que são os que representarão as                           
pessoas do mundo real no ambiente virtual; estudo do hibernate, verificar como funciona esse                           
framework de banco de dados e dessa forma fazer com os agentes tenham acesso ao banco de dados                                   
que o Moodle dispõe com a persistência de dados realizada por meio da ferramenta CArtAgO;                             
integração do sistema desenvolvido com o Moodle. 
 
 
Referencial Teórico 
Esse tópico abrange conceitos que fundamentam esse artigo científico, os temas que serão                         
abordados são: Sistemas Multiagentes, Lógica Temporal e Ambientes Institucionais.  
 

Ambientes Institucionais 
Ambientes Institucionais podem ser vistos por uma perspectiva como sistemas, e sistemas são                         
formados por conjuntos de partes interdependentes que possuem suas próprias atividades                     
individuais, todas essas partes trabalham em prol de um objetivo comum, as características                         
individuais das partes se relacionam e assim formam a identidade do sistema. Em Ambientes                           
Institucionais o objetivo é a formação social do indivíduo. As partes que compõem um Sistema                             
Institucional dependem das políticas internas e dos métodos abrangidos por ele, uma das partes                           
desse tipo de sistema que podemos dar destaque é o seu ambiente virtual para controle e interação                                 
com os indivíduos. Temos como exemplo o Moodle, que é uma ferramenta virtual gratuita que                             



permite a interação de alunos e professores, tendo todo o controle de atividades e compromissos                             
estabelecidos. Ele possui uma versão padrão que pode ser customizada de acordo com as                           
necessidades abordadas pelo usuário. 

 

Sistemas Multiagentes 

De acordo com Russell e Norvig (2004), um agente é uma entidade capaz de perceber seu ambiente                                 
por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores. Diferente dos                               
objetos, agentes são entidades (i) autônomas e não passivas; e (ii) capazes de interagir por meio de                                 
troca de mensagens e não pela invocação explícita de uma tarefa, como no caso de objetos                               
(WAGNER., 2003). O termo Sistema MultiAgente (SMA) referese à subárea de Inteligência                       
Artificial que investiga o comportamento de um conjunto de agentes autônomos objetivando a                         
solução de um problema que está além da capacidade de um único agente (JENNINGS., 1996). 

 

Moodle 
Moodle é uma plataforma de aprendizagem projetado para ajudar educadores, administradores e                       
alunos com um único sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem                           
personalizados. Você pode baixar o software em seu próprio servidor web ou pedir um Moodle                             
Partners para ajudálo. Nele podemos ter Apoio às aulas presenciais, Criação de salas de aulas,                             
Criação de portais de conteúdo, Ambientes de aprendizagem com diversos formatos, entre outros,                         
tudo gerenciado e monitorado pela ferramenta. 

Moodle é construído pelo projeto Moodle que é liderado e coordenado pelo Moodle HQ,                           
uma empresa australiana de 30 desenvolvedores que é financeiramente apoiada por uma rede de                           
mais de 60 empresas de serviços Moodle Worldwide Partner. 

JaCaMo 
JaCaMo é um framework para programar multiagentes que combina três tecnologias separadas, de                         
forma que são bastante robustos. JaCaMo é uma combinação de: 

 

Jason 

Jason é um interpretador para uma versão estendida do AgentSpeak. AgentSpeak é uma                         
linguagem de programação orientada a agentes, ele é baseado em lógica de programação e                           
na arquitetura BDI (belief–desire–intention software model) para agentes autônomos. O                   
Jason implementa a semântica operacional dessa linguagem e fornece uma plataforma para o                         
desenvolvimento de sistemas multiagente, com muitas características customizáveis pelo                 
usuário. Jason é Open Source e distribuído sob licença GNU LGPL. 
 

CArtAgO 

CArtAgO (Common ARTifact infrastructure for AGents Open environments), é uma                   
infraestrutura com a finalidade de projetar e criar ambientes de trabalho para aplicações                         
orientadas à agentes. CArtAgO é um framework que faz com que seja possível que agentes                             
criem seus próprios ambientes de trabalho, compostos por conjuntos de artefatos dinâmicos                       
que podem ter tipos diferentes, por exemplo, um artefato de um determinado tipo A pode ser                               
ligado à um outro artefato de tipo B, que é diferente, para um objetivo específico do                               



ambiente. O CArtAgO não está ligado a qualquer modelo de agente específico ou                         
plataforma, oCArtAgO se destina a ser ortogonal em relação ao modelo de agente específico                             
ou da plataforma adotada, ou seja, o CArtAgO é independente do framework de                         
desenvolvimento de agentes, sendo assim, um framework geral para desenvolvimento de                     
ambientes. CArtAgO se destina a se integrar com outros frameworks/plataformas que                     
tornem possível definir e criar agentes. Um agente pode participar e interagir dentro de                           
ambientes CArtAgO criando ou usando um corpo dentro desses ambientes. Um corpo                       
representa um meio pelo qual um agente pode executar ações dentro de um ambiente. Um                             
corpo contém sensores e atuadores que tornam possíveis ações e percepções pelo agente.                         
Um corpo de agente criado dentro de um ambiente CArtAgO pode ser controlado por um                             
programa de agente, encapsulando a lógica das atividades do agente. O programa agente                         
conceitualmente desempenha o papel da mente do agente, que anima o corpo de acordo com                             
algum tipo de objetivo. 

 

Moise 

Moise é um modelo organizacional para Sistemas Multiagente baseado empapéis, grupos e                       
missões. Ele permite que um SMA tenha uma definição explícita de sua estrutura                         
organizacional. Esta especificação serve para que os agentes possam raciocinar sobre a                       
mesma, e também para que a infraestrutura organizacional, implementada pelo Moise,                     
coordene os agentes de acordo com a especificação feita. 

  
Resultados 

A partir do estudo da ferramenta JaCaMo, foi possível avaliar sua viabilidade para construção de                             
um Sistema Multiagente capaz de estabelecer uma reputação para alunos e professores do sistema                           
Moodle e assim avaliar o desempenho dos mesmo quanto a seus objetivos e compromissos no                             
ambiente, permitindo assim a punição dos mesmos, se necessário. Cada uma das três ferramentas                           
presente no JaCaMo apresentam características bem específicas para atingir esse objetivo. O Moise                         
é responsável por estabelecer normas que devem ser seguidas e toda a estrutura organizacional do                             
ambiente, o Jason responsável pela implementação dos Agentes e funcionalidades que a aplicação                         
deve possuir e, por fim, o CArtAgO que é responsável pela manipulação de artefatos. 
 
Conclusões 
A ferramenta JaCaMo mostrase adequada a implementação de um Ambiente Virtual de                       
Aprendizagem, podendo assim ser aplicada ao Moodle para controle dos compromissos, de                       
reputação, objetivos e punição dos Agentes, consequentemente dos indivíduos reais e representados                       
pelos Agentes no Ambiente. Mas devido a complexidade desta ferramenta que é um conjunto de                             
outras três, é necessário um estudo mais aprofundado sobre as mesmas, antes que isso possa ser                               
aplicado e implementado no Moodle.  
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Abstract. This article aims to expose clearly the main similarities and differen-
ces between the network simulators Network Simulator and Objective Modular
Network Testbed in C ++. They are known as NS3 and OMNeT ++. Another
objective of this paper is to show the functionality, features and effectiveness
of them. within academic researches. So, It is intended to make a comparison
between these simulators, demonstrating their advantages and disadvantages.

Resumo. Este artigo tem como objetivo expor de forma clara e contundente as
principais semelhanças e diferenças entre os simuladores de redes de computa-
dores Network Simulator e Objective Modular Network Testbed in C++. Eles
são conhecidos como NS3 e OMNeT++. Outro objetivo deste trabalho é mos-
trar suas funcionalidades, caracterı́sticas e a eficácia dos mesmos, dentro de
pesquisas acadêmicas. Logo, temos o intuito de fazer uma comparação entre
esses simuladores demostrando suas vantagens e desvantagens.

1. Introdução
Atualmente tem sido utilizado com grande frequência em pesquisas em redes de compu-
tadores alguns tipos de simuladores, isso faz com que os mesmos tenham evoluı́do desde
então. Podemos citar como exemplo dessas evoluções os softwares NS-3 e o OMNET++.
Estes são simuladores que vêm ganhando cada vez mais espaço nas pesquisas relaciona-
das a redes de computadores. Alguns dos motivos são por conta de ambos serem softwares
de código livre. Assim, pesquisadores de diversas partes do mundo vêm trocando ideias e
experiências, além de, constantemente, aprimorarem tais simuladores [2] [3]. Com base
nisso, este trabalho faz uma comparação entre esses simuladores expondo as semelhanças
e diferenças e suas principais funcionalidades dentro de redes de computadores.

O OMNeT++ foi desenvolvido com o objetivo de produzir um simulador de even-
tos discretos que pudesse ser usado no meio acadêmico e até mesmo em pesquisas com
interesses comerciais. O seu principal desenvolvedor foi András Vargas, na Universidade
Técnica de Budapeste no departamento de telecomunicações. O software começou a ser
publicamente disponibilizado por volta de 1997, e, desde então, ele tem sido amplamente
utilizado devido à suas funcionalidades [8]. Algumas dessas funções iremos abordar nesse
artigo, para que o leitor possa entender da melhor maneira possı́vel o funcionamento do
software.

O NS-3 é um dos simuladores mais usados no quesito educacional, pois o mesmo
foi desenvolvido especialmente para pesquisas acadêmicas. O seu desenvolvimento se ini-
ciou em 2006 com código aberto, possibilitando aos demais interessados fazer alterações,
compartilhamentos de software e principalmente inovações no código, além de existir



polı́ticas de incentivo para que mais pessoas possam contribuir para desenvolver novos
modelos [2]. No decorrer deste trabalho são abordados vários recursos importantes para
você que é ou quer ser usuário do NS-3.

2. Desenvolvimento
A programação do NS-3 é feita em C++ ou Python e o mesmo está disponı́vel para vários
sistemas operacionais como: Linux, Mac OS X e Windows (através utilização da fer-
ramenta Cygwin). Por exemplo, o C++ é uma linguagem de programação compilada e
multi-paradigma, incluindo linguagem imperativa, orientada a objetos, fazendo com que
vários modelos sejam escritos e compartilhados com maior facilidade. Outra linguagem
usada é Python, uma linguagem de alto nı́vel, que está incluı́da no NS-3 com suporte.

Já o simulador OMNet++ (Objective Modular Network Testbed in C++) possui
algumas caracterı́sticas bem semelhantes a do NS3. Umas delas é a utilização da lingua-
gem de programação C++, orientado a objetos. Além disso, este também é um simulador
de eventos discretos e de código livre. No entanto, o OMNet++ é um framework que si-
mula eventos no processo de modelagem de sistema, além de possuir alguns frameworks
prontos que facilitam a implementação de novos protocolos. Tal simulador possui uma
ampla diversidade de componentes que, além de ser de suma importância, ajuda o usuário
na manipulação do programa de uma forma mais fácil.

Grande parte dos trabalhos que são realizados com esses simuladores são de ori-
gem acadêmica. Muitos pesquisadores da área estão em busca de melhor desempenho em
testes e, principalmente, mobilidade (o que gera rapidez e eficácia). Logo, essas carac-
terı́sticas estão diretamente ligadas a eles. Portanto, sabemos que, como qualquer outro
programa, temos as vantagens e desvantagens que serão citadas e comparadas no decorrer
do artigo.

2.1. NS-3

Como já falado anteriormente o NS-3 é modelado nas linguagens C++ e Python. Logo,
os principais modelos ainda continuam sendo escritos em C++. Sua instalação é bem
simples. O site oficial (www.nsnam.org) possui um tutorial bem interessante, além de
arquivos em diversos formatos para a instalação do NS-3. No momento da instalação,
escolha o arquivo de acordo com o sistema operacional de sua máquina. Esse detalhe é
de extrema importância para que haja o funcionamento correto do simulador. Uma das
vantagens é que existem muitos comandos que são executados no terminal que servem
tanto para o Linux quanto para Mac OS e um desses comandos é o ./build.py –enable-
examples –enable-tests que serve como uma espécie de teste oferecido exclusivamente
pelo simulador, além do mesmo possuir um diretório que vem com exemplos e tutoriais
(ns3.16/examples/tutorial). Isso ajuda de quem é iniciante na manipulação de simuladores
[2].

Uma das caracterı́sticas que chama a atenção de quem está conhecendo simulado-
res de redes é o fato de que o NS-3 possui algumas caracterı́sticas que são apresentadas
também no NS-2, tais como: trabalha corretamente com nós de rede com múltiplas inter-
faces de rede (por exemplo, computadores com várias placas de rede), usa endereçamento
IP, é mais consistente com arquiteturas e protocolos da Internet, detalha mais o modelo
802.11, etc.), para quem migra de um simulador para outro não nota tanta diferença



quando se trata desses aspectos [5]. Porém, é importante ressaltar que o NS-3 não é
uma extensão do NS-2. Recentemente, estudiosos e desenvolvedores estão procurando
portar o modelo NS2 para o NS3 [2]. Sabemos que o NS-3 está pronto para o uso e é uma
ótima alternativa para usuários que querem iniciar novos projetos de simulação.

2.2. OMNeT++
Como já foi dito, O OMNeT++ é um ambiente de simulação de eventos discretos ori-
entado a objetos modelado em C++. Como é um software livre sua instalação é gra-
tuita e os usuários também podem fazer suas contribuições no código. Assim como
no NS-3, o OMNeT++ está disponı́vel nos sistemas operacionais Windows, Mac OS e
nas distribuições Linux. Sua instalação ocorre de maneira bem simples, o site oficial
do simulador (https://omnetpp.org/) é bem intuitivo e permite escolher a plataforma
utilizada para realizar o download. No mesmo site o usuário também encontra toda a
documentação, como o guia de instalação, manual do usuário e algumas informações
para os iniciantes [3].

O software possui componentes (módulos) para modelos pré-definidos. Esses
módulos são escritos em C++ e reunidos em NED, uma linguagem de alto nı́vel, uti-
lizada para descrever a topologia de rede [7]. Modelo é uma denominação própria do
software, que representa a implementação do sistema ou protocolo que se deseja modelar.

O modelo é a combinação de módulos simples e/ou compostos aninhados hierar-
quicamente, de forma que o desenvolvedor de um modelo pode refletir a estrutura lógica
de camadas independentes que possuem um canal de comunicação bem definido. Isso
facilita a extensão dos módulos existentes e acréscimos de novos [1]. Essa é uma das
principais vantagem do OMNet++; ele permite que o usuário possa implementar novas
funções além das que o programa oferece, o que não acontece em outros simuladores
que limitam o usuário em usar apenas as funções fornecidas nativamente [7]. Contudo,
uma desvantagem do simulador, é ele não oferecer tantas opções de linguagem para seus
usuários, como acontece no NS-3 por exemplo, que pode ser programado tanto em C++
como em Python.

2.3. Análise de Resultados
Os gráficos abaixo foram adaptados de outro artigo que aborda e compara diferentes si-
muladores [4]. São comparações entre o do uso de memória em função do número de
hosts (Figura 1), e entre o tempo computacional em função do número de hosts (Figura 2)
utilizados em cada simulação.

Ao analisar os gráficos, concluı́ram que o NS-3 e OMNET++ são capazes de car-
regar simulações de uma rede em larga escala, com o NS-3 provando-se ser o mais rápido
entre eles em termos de tempo de computação. Em termos de uso de memória, o NS-3
mostrou-se melhor também porque consumiu menos memória.

Essas comparações foram realizadas utilizando como base um protocolo para re-
des Ad-Hoc, o AODV (Ad-Hoc On-Demand Distance Vector)[6], que é um protocolo de
roteamento para redes móveis.

Nesta comparação (Figura 4) foi utilizada a métrica de utilização da CPU em
função do número de hosts. Nesta comparação, o OMNET++ fica na frente por consumir
menos CPU mesmo com um numero elevado de hosts.



Figura 1. Comparação 1 Figura 2. Comparação 2

Figura 3. Comparações entre OMNET++ e NS-3 [4]

Figura 4. Comparação 3 [4]

3. Conclusão

Portanto, esses simuladores de rede são propı́cios para o uso de pesquisas acadêmicas
relacionadas à área de redes e são eficientes para testes com fluxo de tráfegos, dentre
outras utilidades. É importante ressaltar que uma das principais vantagens em utilizar
esses simuladores de redes é a ausência dos altos custos tı́picos de redes reais, tais como
os custos com montagem, configuração e manutenção [4].

O uso de software para a simulação de redes de computadores possibilita a prática
e o entendimento de conceitos fundamentais, além de estimular a busca de soluções de
problemas na área de estudo. Foi possı́vel perceber que existem dois tipos de público: um
que gosta de trabalhar diretamente com o NS-3 pelo fato de consumir menos de alguns re-
cursos computacionais, como foi mostrado nos gráficos, e outro que prefere o OMNet++
por conta de ser mais simples de manipular e possuir uma interface mais intuitiva, ou seja,
caracterı́sticas que são bem distintas. Além disso, este trabalho possibilitou um conheci-
mento limitado sobre esses simuladores que nos permite experimentar o comportamento
dos mais variados tipos de ambientes de redes com uma ampla variedade de protocolos.
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Abstract. This article aims to present the implementation of a logical model to
a timetabling problem, considering the professors’ preferences.

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar a implementação de um mo-
delo lógico para o problema de alocação de professores em disciplinas, consi-
derando as preferências dos professores.

1. Introdução
A tarefa de alocar professores em disciplinas está presente na maioria das instituições
de ensino, o que, dependendo da quantidade de professores e disciplinas, demanda um
grande esforço devido ao caráter exponencial de combinações. Na maioria dos casos,
a alocação deve obedecer a algumas restrições, o que dificulta a tarefa e pode tornar o
processo de alocação inviável para ser realizado por humanos.

O objetivo desse trabalho é fornecer uma solução viável para o problema utili-
zando programação lógica. As restrições do problema serão mapeadas para a linguagem
de programação lógica. A incorporação das restrições na solução será realizada de forma
incremental. Não é objetivo inicialmente desse trabalho encontrar uma solução ótima.

O restante deste artigo esta divido da seguinte forma: na Seção 2 apresentamos
uma breve introdução ao Prolog e o problema a ser modelado. Na Seção 3 exibimos uma
modelagem inicial do problema. A Seção 4 traz os trabalhos futuros desta pesquisa. Em
seguida, apresentamos as referências utilizadas neste estudo.

2. Fundamentação Teórica
Apresentamos nessa seção os conceitos necessários para o melhor entendimento deste
trabalho.

2.1. Prolog

A linguagem de programação lógica utilizada será o Prolog, que teve seu primeiro inter-
pretador experimental criado em 1972 por um grupo de pesquisadores da Universidade de
Aix-Marseille, liderados por Alain Colmerauer, com o objetivo de representar e analisar
subconjuntos da linguagem natural [Palazzo 1997]. Anos mais tarde, em 1977, David
H. D. Warren e outros pesquisadores da Universidade de Edimburgo desenvolveram uma
implementação mais prática, sendo conhecido atualmente como “Prolog de Edimburgo”,



que serve de base para as atuais implementações do Prolog [Palazzo 1997]. Ela é uma lin-
guagem de processamento simbólico, não-numérica, que permite associar a especificação
do problema com a sua solução.

Alguns elementos importantes da linguagem que merecem destaque são: Fatos,
Regras e Consultas. Por exemplo, Fatos, são cláusulas que expressam uma verdade no
contexto do progama, por exemplo:

progenitor(maria, josé).
feminino(maria).

O fato progenitor(maria, josé) denota que maria é progenitora de josé, o nome de
pessoas (como Maria) é escrito com a inicial minúscula, pois, termos com a primeira letra
maiúscula são variáveis em Prolog. O fato feminino(maria) denota que maria é do sexo
feminino.

Regras, representam algo que pode ser verdade, são compostas de uma conclusão
e um conjunto de condições, se as condições forem satisfeitas, então a conclusão será
verdadeira, por exemplo:

mãe(X, Y) :- progenitor(X, Y), feminino(X).

A regra mãe(X, Y) será verdadeira se as condições progenitor(X, Y) e feminino(X)
forem verdadeiras.

Consultas, são compostas por um ou mais objetivos. O sistema Prolog tentará
satisfazer os objetivos, assumindo-os como uma conjunção para tentar provar que são
verdadeiros no contexto do programa, por exemplo:

progenitor(X, josé).

Se essa consulta fosse submetida a um programa Prolog que contivesse os fatos
anteriormente citados, a resposta seria X = maria, pois existe um fato progenitor(maria,
josé).

2.2. Problema de Alocação de Professores em Disciplinas (PAPD)
Alocar professores em disciplinas é uma tarefa crucial para muitas instituiçõess de en-
sino. O problema é que, dependendo da quantidade de disciplinas e professores, essa
tarefa pode tornar-se complexa para ser realizada manualmente, devido ao número ex-
ponencial de possibilidades e poucas soluções viáveis que satisfaçam todas as restrições
estabelecidas.

Este artigo apresenta uma modelagem inicial do PAPD em Prolog. Para realizar
essa tarefa algumas regras devem ser seguidas: um limite máximo e mínimo de disciplinas
que um professor pode ministrar; um professor pode ser alocado apenas em disciplinas
que ele esteja apto a ministrar; um professor não pode ser alocado em disciplinas que
chocam horário; considerar as preferências que os professores possam ter por algumas
disciplinas.

Através da utilização da linguagem Prolog, esperamos modelar todas as restrições
e obter uma solução viável do problema, ou seja, determinar para cada disciplina um
professor responsável por ministrá-la e o horário em que será ministrada, de forma a
respeitar todas as restrições estabelecidas.



Devido ao caráter exponencial do problema, esta tarefa se torna complexa, por
esse motivo, esse processo pode ser demorado (ou até mesmo inviável) em função do
número de disciplinas e professores.

3. Modelagem Inicial
Apresentaremos nessa seção uma modelagem inicial para parte do PAPD utilizando Pro-
log.

Fatos:
professor(p1)., ..., professor(pn). (1)

disciplina(d1)., ..., disciplina(dm). (2)

horario(dia1, hora_inicio, hora_fim)., ..., horario(dian, hora_inicio, hora_fim).
(3)

professor_preferencia(p1, L1), ..., professor_preferencia(pn, Lm) (4)

O Fato (1) identifica os professores, o Fato (2) identifica as disciplinas, o Fato (3)
identifica todos os horários possíveis e o Fato (4) representa as preferências do professores
e está organizada em uma lista de disciplinas em ordem decrescente de preferência. Em
seguida, apresentamos a modelagem de algumas restrições do PAPD.
disciplina_horario(D, horario(D, HoraInicial, HoraFinal)) :-
disciplina(D), horario(Dia, HoraInicial, HoraFinal).

Essa regra combina uma disciplina e horário dados como entrada e pode ser utili-
zada como parte de uma regra mais complexa utilizada para resolver o problema.
disciplina_professor(D, P) :-
professor(P), disciplina(D), professor_preferencia(P, L), has(D, L).

Essa regra combina os professores com as disciplinas levando em consideração a
lista de preferências por disciplinas dada como entrada. As disciplinas nessa lista estão
em ordem decrescente de preferência. Porém, a regra anterior não considera o grau de
preferência atribuído à disciplina, e sim, apenas se a disciplina está na lista de preferências
do professor. A regra has(D, L), condição da regra disciplina_professor(D, P), verifica se
a lista L contém o elemento D.

Este trabalho se encontra em fase inicial, tendo sido realizado somente essa mo-
delagem inicial e pesquisas sobre o problema e sobre os mecanismos do Prolog.

4. Trabalhos Futuros
Uma restrição adicional ao PAPD que pode ser considera é a quantidade de alunos que
são afetados pelos choques de horários das disciplinas. Nesse caso, é interessante atri-
buir choque de horários em disciplinas que possuem poucos alunos que podem cursá-las
simultaneamente. Como trabalho futuro deste estudo pretendemos modelar todas as res-
trições do PAPD. A solução viável resultante deste trabalho pode ser utilizada por outros
trabalhos.
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Resumo. Este trabalho propõe uma solução de firewall para redes OpenFlow 

que busca atender aos novos requisitos de segurança desses tipos de redes. 

Para tal, além de disponibilizar um mecanismo de filtragem de pacotes, esta 

solução pretende utilizar um mecanismo para detectar e corrigir possíveis 

regras de fluxo que possam conflitar com as regras criadas pelo Firewall. Esta 

solução será validade no testbed FITS, a partir da execução diferentes estudos 

de caso. 

Abstract. This paper propose a firewall solution for OpenFlow networks that 

seeks to accord the new security requirements of this type of networks. To 

achieve this, this solution aims to use a mechanism to detect and correct flow 

rules that may conflict with the rules created by firewall and provide a 

mechanism of package filtering. This solution is going to be validated on the 

FITS testbed from the execution of different case studies.  

1. Introdução 

As Redes Definidas por Software (SDN – Software-Defined Networks) surgiram como 

uma alternativa as redes tradicionais que possibilitam a separação do plano de controle e 

plano de dados, permitindo melhor gerenciamento e flexibilidade nas tomadas de 

decisões. Nas SDNs, o controlador é responsável pelo controle de toda rede, ou seja, as 

informações da rede são centralizadas. Enquanto os switches são simples dispositivos de 

encaminhamento que não possuem informações significantes, além das informações de 

pacotes [Hayward et al. 2013]. 

 O OpenFlow tem sido o padrão SDN (Redes Definidas por Software) mais 

adotado atualmente. O OpenFlow provê um protocolo que permite a comunicação entre 

o controlador (plano de controle) e os switches (plano de dados). Por serem diferentes das 

redes tradicionais, as Redes Definidas por Software englobam uma nova gama de 

problemas de segurança. Potenciais vulnerabilidades de segurança existem em toda sua 

plataforma, sendo este um dos seus principais desafios [Hayward et al. 2013]. 

O firewall é uma das principais ferramentas para proteger uma rede de ataques. 

Chapman et al. (1995), definem firewall como sendo um componente ou conjunto de 

componentes que restringe o acesso entre uma rede protegida e a Internet, ou entre outros 

conjuntos de redes. Para atender as novas demandas de segurança exigidas nas redes 

OpenFlow, um firewall tradicional não poderá ser aplicado de maneira direta. A solução 

deve ser adaptada para essa nova arquitetura e suas ameaças de segurança. 

Uma solução de firewall comum é passível de possíveis conflitos nas regras de 

fluxos, que podem causar danos graves na segurança da rede caso esses conflitos ocorram 



com regras de aplicações de segurança. Portanto, é necessária uma adaptação dos 

mecanismos de segurança atuais a esse novo paradigma [Porras et al. 2012]. 

Este trabalho propõe uma solução de firewall para redes Openflow que busca 

atender aos novos requisitos de segurança desses tipos de redes. Para tal, além de prover 

um mecanismo de filtragem de pacotes, essa solução pretende utilizar um método para 

detectar e corrigir possíveis regras de fluxo que possam conflitar com as regras criadas 

pelo firewall. 

Nas próximas seções, serão mostrados alguns conceitos fundamentais para a 

compreensão deste trabalho. Na primeira seção, o conceito de Redes Definidas por 

Software. Na segunda seção, o padrão OpenFlow e sua importância para as Redes 

Definidas por Software. Na terceira seção, conceitos de firewall. A quarta seção é sobre 

o controlador Floodlight. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Redes Definidas por Software 

Redes Definidas por Software são um novo paradigma de rede que foi impulsionado com 

a intenção de desenvolver cada parte independente de outras, de modo que o software não 

seja limitado pelo hardware, para que os administradores possam controlar a rede a partir 

de programas de software de alto nível. A flexibilidade impulsionou as Redes Definidas 

por Software por possibilitar possíveis mudanças e problemas futuros. As SDNs permitem 

que os gerentes ou pesquisadores executem suas experiências e aplicações em redes de 

produção. Vale ressaltar que o padrão OpenFlow está entre a Camada de controle e a 

Camada de infraestrutura, para prover a comunicação entre controlador e comutadores. 

As Redes Definidas por Software promovem a separação do plano de controle, 

responsável pelo controle central da rede, e do plano de dados que é responsável pela 

comutação de pacotes [Lara et al. 2013]. 

2.2 OpenFlow 

O padrão OpenFlow oferece bastantes recursos que possibilitam que tecnologias novas 

possam surgir, mas também enfrenta diversos problemas, como a dependência de um 

único controlador para o gerenciamento da rede. Com isso, acabam surgindo problemas 

de escalabilidade e disponibilidade. Além de problemas de segurança, já que o 

controlador será o alvo principal de ataques, pois todas as informações da rede estão 

centralizadas. A arquitetura do padrão OpenFlow é composta por três componentes: 

tabela de fluxos, canal seguro e protocolo OpenFlow. A tabela de fluxos é onde as 

informações sobre os pacotes são armazenadas. O canal seguro é a interface onde são 

encaminhadas as informações entre controlador e comutadores. O protocolo OpenFlow 

permite o estabelecimento de comunicação entre controlador e comutador [Lara et al. 

2013]. 

2.3 Firewall 

Segundo Nakamura e Lício de Geus (2007), firewall é um ponto entre duas ou mais redes, 

que pode ser um componente ou um conjunto de componentes, por onde passa todo o 

tráfego, permitindo que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam 

realizados. Todo o tráfego deve passar pelo firewall, de forma que ele possa identificar 



quais pacotes são autorizados a entrar na rede e quais não são. O firewall tem diversas 

vantagens e algumas delas são: o baixo custo e a baixa sobrecarga na rede. 

 

2.4 Floodlight 

Floodlight é um controlador OpenFlow licenciado pela Apache. É baseado em Java. Em 

sua arquitetura, todos os módulos exportam serviços, e toda comunicação é feita pelos 

mesmos. Suporta switches físicos e virtuais, sendo compatível com a plataforma de 

emulação Mininet. É projetado para trabalhar com uma quantidade imensa de switches, 

roteadores e pontos de acessos que suportam o Padrão OpenFlow. Oferece um sistema de 

carregamento de módulos que facilitam na ampliação e melhorias, facilitando na 

configuração por possuir poucas dependências. 

3. Proposta 

O objetivo desse trabalho, que ainda está em andamento, é propor uma solução de 

firewall, com mecanismos de detecção e correção de conflitos de regras de fluxo para 

Redes OpenFlow. Portanto, seguem alguns passos que para a conclusão dessa proposta. 

Inicialmente, será realizado um levantamento de requisitos funcionais que a 

solução deve possuir. Para tal, será utilizado como base o firewall disponibilizado pela 

ferramenta PFSense1, identificando todos os atributos necessários para as criações de 

regras de filtragem de pacotes. Em seguida, será necessário fazer um mapeamento com a 

documentação do OpenFlow para considerar quais campos são necessários para a criação 

das regras, quais os protocolos suportados pela versão atual e na conversão das regras em 

um formato compatível. As regras serão armazenadas nas tabelas de encaminhamento dos 

switches OpenFlow e em um banco de dados. 

Em uma outra etapa, se dará o início ao desenvolvimento da solução de firewall, 

baseado na linguagem de programação Java. Serão utilizadas dependências que o 

Floodlight disponibiliza para o desenvolvimento da solução. 

Uma interface web em utilizando linguagens de programações populares, como 

CSS, HTML e PHP. Essa interface será criada para que os administradores possam criar, 

remover e editar regras, sem precisar utilizar o modo texto, além da facilidade de controlar 

a solução de qualquer computador na rede. Logo após o desenvolvimento, um ambiente 

de testes será criado, com o objetivo de realizar experimentos para a validação da solução. 

O ambiente para experimentos de redes escolhido foi o testbed FITS² (Future Internet 

Testbed with Security). Por último, serão realizados estudos de caso com o objetivo de 

validar a solução.  

 O firewall realiza o controle da entrada e saída de pacotes. As regras serão 

armazenadas em tabela de regras. Informações que podem ser importantes para a técnica 

de detecção e correção de conflitos de regras de fluxo também serão armazenadas. Essa 

técnica tem o intuito de priorizar os pacotes de possíveis aplicações que são críticas para 

a segurança da rede. O Hibernate é um framework para mapeamentos objetos-relacionais 

que será utilizado para possibilitar que o firewall possa transmitir informações para a 

interface WEB e vice-versa. O Hibernate cria uma espécie de “ponte” para o transporte 

de informações entre a interface WEB e a solução. A Figura 1, mostra a solução de 

firewall implementada no controlador Floodlight. 

                                                             
1 Disponível em: https://www.pfsense.org/. Acesso em 01 de Nov. de 2015 
² Disponível em: http://www.gta.ufrj.br/fits/. Acesso em 01 de Nov. de 2015 



 

Figura 1 – Abstração de um firewall com interface WEB 

 

4. Conclusão 

As Redes Definidas por Software continuam conquistando seu espaço, e possibilitando 

inovações que não seriam prováveis antes. Uma das maiores preocupações é a falta de 

segurança, devido a deficiência de mecanismos de qualidade em segurança. Por meio 

desse trabalho, espera-se desenvolver uma solução de firewall com qualidade que possa 

cumprir seu papel de proteger a rede de ataques com qualidade. 

Essa solução é voltada para administradores de redes OpenFlow que desejam 

implantar mecanismos de segurança em suas redes; e pesquisadores que podem tomar 

essa solução como base para o desenvolvimento de novas ideias relacionadas à segurança 

em Redes Definidas por Software. 
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Uso de Web Services SOAP e REST em Aplicações Android 
Francisco Lopes Daniel Filho, Bruno Góis Mateus 

 
Abstract: With the emergence of mobile technology many applications were created                     
and people have come to be connected to the Internet anywhere using their                         
smartphones only. Soon came the need for appropriate strategies to achieve                     
communication between smartphones and data servers. During this document will                   
address the two messaging protocols, SOAP (Simple Object Access Protocol) and                     
REST (Representational State Transfer), presenting the advantages and disadvantages                 
of each in communication between a Web service and an Android application. 

 
 

Resumo: Com o surgimento da tecnologia móvel muitas aplicações foram criadas e                       
as pessoas passaram a estar conectadas a internet em qualquer lugar usando apenas                         
seus smartphones. Logo surgiu a necessidade de estratégias adequadas para realizar                     
a comunicação entre os smartphones e os servidores de dados. No decorrer desse                         
documento serão abordados os dois protocolos de troca de mensagens, SOAP (Simple                       
Object Access Protocol) e REST (Representational State Transfer), destacando como                   
a representação dos dados de ambas abordagens influenciam na quantidade de dados                       
trafegando na rede. 

 
 
1. Introdução 

Com o avanço da computação distribuída os Web Services garantiram seu                     
local na internet. Você pode não perceber, mas por trás de muitas operações online                           
como compras, transações bancárias, comunicação entre sistemas heterogêneos, são                 
realizadas através de serviços web ou simplesmente Web Services.  

No contexto do desenvolvimento de aplicações para dispositivos Android que                   
necessitem consumir um Web Service, é importante o uso de um protocolo, como                         
REST e o SOAP, para a troca de informações. Em relação ao tratamento dos dados                             
provenientes da rede, a atenção deve ser maior, já que o processamento de um                           
smartphone ainda é inferior ao de um notebook. Então devese levar em conta a                           
quantidade de dados que estão envolvidos em cada transação. 

O principal objetivo desse documento é apresentar os pontos fracos de cada                         
protocolo no ponto de vista da quantidade de dados enviados na rede em aplicações                           
móveis.  

O documento está dividido como segue. A Seção 2 apresenta a definição                       
básica de um Web Service. A Seção 3 e 4 apresentam, respectivamente, os protocolos                           
SOAP e REST e suas estruturas básicas. A Seção 5 apresenta da metodologia                         
utilizada no desenvolvimento da aplicação e do Web Service. A Seção 6 que                         
apresenta um gráfico comparando a quantidade de dados que cada protocolo gera no                         



cadastro e na listagem de usuários. E por último, a Seção 7 apresenta a conclusão com                               
base na comparação da Seção 6. 

 
2. Web Service 

Segundo a definição do W3C (World Web Wide Consortium), um Web                     
Service é um software projetado para suportar a interação interoperável                   
máquinaamáquina através de uma rede [W3CWS 2004].  

Um Web Service viabiliza a comunicação entre diferentes aplicações. Essa                   
comunicação é feita com o uso de uma linguagem de representação de dados                         
universal que pode ser JSON (JavaScript Object Notation), XML (Extensible Markup                     
Language), CVS (Comma Separated Values). A troca de informações entre uma                     
aplicação e um Web Service são feitas usando o protocolo HTTP. 

 
3. SOAP 

Segundo a W3C, SOAP é um protocolo para troca de informações em um                         
ambiente distribuído e descentralizado. A linguagem XML é usada para a                     
representação das informações. No SOAP existem dois tipos de mensagens. As                     
mensagens de requisição e de respostas. Ambas possuem o mesmo formato. 

 
3.1. Formato da mensagem SOAP 

O formato da mensagem SOAP, chamado de envelope SOAP, é representado                     
da seguinte maneira: 

 

 
Figura 1  Formato da Mensagem SOAP 

Toda essa estrutura é representada através de um documento XML e cada                       
elemento desse envelope é responsável por uma tarefa diferente. O elementoEnvelope                       
é o principal do documento, ele define como a mensagem está estruturada e como ela                             
deverá ser processada.  

O elemento Header ou Cabeçalho é um elemento opcional no envelope. Esse                       
elemento possui um atributo chamado mustUnderstand, se seu valor for igual a “1”                         
indicará que o receptor da mensagem deverá tratar o cabeçalho, caso atributo receba o                           
valor “0”, o cabeçalho poderá ser ignorado.  

O elemento Body ou Corpo da Mensagem é responsável por armazenar os                       
dados seja elas de requisições ou de respostas. Esse conteúdo muda dependendo do                         
tipo de mensagem. Se a mensagem for uma requisição, esse elemento irá conter os                           
dados da chamada de um método, como nome do método e todos os seus parâmetros.                             



Caso a mensagem seja uma mensagem de resposta, esse elemento terá a o nome do                             
método invocado e sua respectiva saída. 

 
3.2. Tratamento de Exceções SOAP 

O protocolo SOAP possui um mecanismo de tratamento de erros, que é                       
representado pelo elemento FAULT.  

Um exceção pode ser lançada por vários fatores como, o cliente fazer uma                         
chamada para um método que não existe, como também a passagem de entradas                         
diferentes das especificadas pelo método. Quando uma exceção ocorre, o cliente                     
recebe um envelope contento o código e a descrição da mesma.   

 
4. REST 

Assim como o SOAP o REST é um protocolo para troca de informações entre                           
sistemas distribuídos com a arquitetura clienteservidor. Ele foi criado por Roy                     
Fielding no ano 2000, que também foi um dos idealizadores do protocolo HTTP                         
[Fielding 2000].  

 
4.1. Uso do protocolo HTTP. 

O REST faz o uso do protocolo HTTP, já que o mesmo possui uma interface                             
com métodos básicos, onde os mais comuns são GET, POST, PUT, DELETE. O                         
método GET é usado para recuperar recursos, POST é usado para criar um novo                           
recurso, PUT é usado para criar ou atualizar um recurso eDELETE para remover um                             
recurso [Tharcis 2011]. 

 
4.2. Usando URIs 

Todos as fontes de informação são chamadas de recursos, e cada recurso é                         
identificado por sua URI (Universal Resource Indetifier). Logo, com o uso dos                       
métodos HTTP, podese criar, recuperar, atualizar e apagar um recurso.  

Um exemplo é a seguinte requisiçãohttp://www.siteexemplo.com/user/1, onde               
podese se usar o método GET para retornar todos as informações do usuário com oid                               
“1”, a informação pode ser retornada em JSON, XML ou até no formato de texto                             
puro. 

 
4.3. Status HTTP 

Uma característica muito útil do uso protocolo HTTP nos serviços REST são                       
suas mensagens de status. Tenha por exemplo a seguinte requisição usando o método                         
GET para a seguinte URI http://www.siteexemplo.com/user/10, podese ter como                 
retorno o seguinte status “HTTP/1.1 200 OK”, indicando sucesso ao recuperar o                       
usuário com código 10, ou o seguinte status “HTTP/1.1 404 Not Found” indicando                         
que o usuário com código 10 não foi encontrado [Tharcis 2011]. 
 

 



5. Metodologia 
Com intuito de observar ambos protocolos em funcionamento, foi necessário o                     

desenvolvimento de duas aplicações. Uma aplicação servidor e uma aplicação cliente. 
A aplicação cliente desenvolvida nessa trabalho, consiste em um simples                   

cadastro e listagem de usuários, nesse cadastro são informados o nome, último nome,                         
apelido e uma senha. A listagem busca todos os usuários já cadastrados e os dados são                               
apresentados na tela. 

Na sua implementação foi utilizada a API Level 21 da plataforma Android em                         
conjunto com biblioteca kSOAP2. 

A aplicação servidor foi desenvolvida para prover o serviço de cadastro e                       
listagem de usuários utilizando os protocolos REST e SOAP.  

Para desenvolvimento da aplicação servidor foi usada a linguagem PHP em                       
conjunto com a biblioteca NuSOAP versão 1.123 e MySQL.   
 

6. Comparação 
Para avaliar o impacto da representação do dados nos protocolos REST e                       

SOAP em relação ao consumo de banda, foi realizada uma análise do trafego de                           
dados ao consumir os serviços web. Esta análise foi feita utilizando a ferramenta                         
Wireshark.  

Para a coleta de dados, foram destacados dois cenários. No primeiro cenário                       
ocorre o cadastro de usuários, todos com os mesmo dados. No cadastro a quantidade                           
de usuários foi dividida em grupos de 1, 10, 50 e por fim 100 usuários.  

No segundo cenário são feitas consultas para recuperar os usuários                   
cadastrados. Essas consultas são divididas em grupos semelhantes ao primeiro                   
cenário. Ambos os cenários estão apresentados nas imagens abaixo. 

 

 
Figura 2  Comparação no cadastro e listagem de usuários com REST e SOAP 

 
Depois da coleta dos dados, percebese que em ambas situações, cadastro e                       

listagem, a quantidade de dados gerada pelo protocolo REST é bastante inferior a do                           



SOAP. Isso se dá por conta da alta verbosidade do XML em relação ao JSON [Rúben                               
Fonseca]. 

 
7. Conclusão 

Com o resultado da pesquisa podese notar que em relação a quantidade de                         
dados gerada para representação das informações o protocolo REST é menor.  

Portanto, para aplicações que requerem o menor uso de banda e menor                       
quantidade de dados a serem processadas, o protocolo REST é uma opção mais                         
adequada. 
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Abstract.  Virtualization is very present in various areas of TI, is to save on
equipment or achieve results in a particular task in less time. Because of its
importance,  has developed several virtualization techniques over the years,
each with its own characteristics and applications. One of these applications
is in Cloud Computing, the virtualization is used to quickly configure environ
ments that would take a time to be achieved manually. The variety of virtual
ization techniques also reached the Computer Networks, accounting for new
technologies like SDN and NFV. This work will tell about new virtualization
techniques, its utility in the Cloud Computing and a brief introduction to Net
work Functions Virtualization.

Resumo. Virtualização é algo muito presente em vários âmbitos da T.I, seja
para economizar com equipamentos ou conseguir resultados de determinada
tarefa em menor tempo. Justo por sua importância foram desenvolvidos diver
sos modos de virtualização com o passar dos anos, cada um com suas própri
as características e aplicações. Uma dessas aplicações é na Cloud Compu
ting,  onde a virtualização é  usada para configurar  rapidamente ambientes
que demorariam para serem conseguidos manualmente. A variedade de técni
cas de virtualização também chegou às Redes de Computadores, sendo res
ponsáveis por novas tecnologias como NFV e SDN. Esse trabalho abordará
novas técnicas de virtualização e sua utilidade em nuvem e fará uma breve in
trodução à Network Functions Virtualization.

1. Introdução
Um dos termos mais atuais na área de T.I. hoje é Cloud Computing. O termo serve para
identificar as novas práticas de processamento a distância, onde o usuário tem seus re
cursos computacionais abstraídos para um pool de recursos remoto e acessados via rede
de alta velocidade. Alguns termos para entender a computação em nuvem são abordados
durante esse artigo, como elasticidade e pooling de recursos.

Esse trabalho tem como foco o estudo de novas técnicas de virtualização, as
quais sejam mais rápidas, seguras e leves – e portanto mais úteis em inúmeros casos.
Para isso é feito uma comparação teórica entre as diferentes técnicas de virtualização
procurando identificar a mais eficaz quando se pretende conseguir um certo nível de
isolamento com baixo custo computacional.

2. Fundamentação Teórica



A importância da virtualização para a Cloud Computing se deve a algumas circunstânci
as. Por exemplo, quando um usuário inicia sua tarefa, recursos devem ser alocados no
núcleo de processamento para a execução dessa tarefa. Comumente, esses recursos não
serão apenas físicos (processadores e memória principal), mas também o sistema opera
cional. No entanto, a alocação manual desses recursos é ineficiente, pois demanda tem
po e mão de obra humana. Em contrapartida, a instanciação de uma máquina virtual é
mais rápida e pode ser automatizada, dando elasticidade à nuvem.

Nuvens virtualizadas são mais convenientes que nuvens bare metal, se você ti
ver um aplicativo que precisa de mais ou menos recurso rapidamente, ou se tiver cargas
de trabalho muito temporárias que devem ser obtidas em minutos e executadas por um
curto período antes de desligálas [IBM 2015].

Outra tecnologia comum na  Cloud Computing  é  a clusterização.  Clusters  são
agregados de máquinas que trabalham harmonicamente sobe comandos de um mesmo
SO. O conjunto deve ser transparente, de maneira que o usuário veja o  cluster  como
uma única máquina. Clusters são geralmente usados para alcançar um alto poder de pro
cessamento (High Performance Computing) ou ainda alta disponibilidade (High Availa
bility Computing Cluster) na realização de tarefas [InfoWester 2015].

Na computação em nuvem, os clusters têm uma abordagem ainda mais especial,
os clusters virtuais. Cluster virtuais são semelhantes aos de máquinas físicas, mas com a
diferença de serem compostos por máquinas virtuais. Os mesmos são usados na compu
tação em nuvem para execução de tarefas que exijam alta paralelização.

Beserra, Souto, Andrade e Araújo (2011) mostraram que clusters virtuais podem
ter um desempenho similar – só um pouco inferior – a um cluster de máquinas reais.
Nos experimentos, os autores usaram tecnologias de paravirtualização por terem melhor
desempenho que a virtualização total [InfoWester 2015].

3. Tipos virtualização
Há vários tipos de virtualização, as principais são para paravirtualização, virtualização
total e a emergente virtualização por contêiner.

Virtualização total ou full virtualization: onde a máquina virtual simula todo o
hardware para permitir que um sistema operacional convidado seja executado. O nível
de isolamento é máximo ao custo de maior uso dos recursos computacionais. Outro pro
blema é o fato de que nem sempre o hypervisor responde como deveria a determinada
instrução privilegiada. Ou ainda quando não há drivers necessários, onde não existe ne
nhuma compatibilidade entre as instruções do SO convidado (guest) e determinado peri
férico [Beserra, Souto, Andrade e Araújo 2011].

Paravirtualização: o guest sabe que está sendo virtualizado. Este sabe que deve
se comunicar com o hypervisor primeiro, não fazendo requisições brutas como faria ao
hardware físico. A comunicação guesthypervisorhost é facilitada pois o sistema hospe
dado fará requisições diretamente ao hypervisor que não terá que capturar, modificar e
testar  cada uma das instruções como na  full  virtualization  [Beserra,  Souto,  Andrade e
Araújo 2011]. Exemplos de tecnologias que usam paravirtualização são KVM, VMware
e Virtualbox a partir da versão 5.0.



Virtualização por contêiner: Tecnologias de contêineres permitem virtualizar
um sistema operacional sem que seja necessário utilizar um hypervisor. O que torna isso
possível é o compartilhamento do kernel entre sistemas hospedeiro e convidados. O SO
convidado apenas isola suas bibliotecas e executa suas aplicações em um namespace di
ferente, especialmente conhecida como contêiner. Esse tipo de virtualização tem gran
des ganhos de desempenho, pois não é preciso carregar o kernel do guest nem traduzir
as chamadas de sistemas para o hospedeiro. Entretanto esse sistema de virtualização só
permite a virtualização de sistemas semelhante entre si,  que compartilhem o mesmo
kernel, como as distribuições Linux [Imasters 2015].

4. Contêineres
Contêiner não é um conceito novo, as primeiras tecnologias surgiram no FreeBSD com
Jails e no OpenSolaris com Zones (Solaris Containers). Outros exemplos são o OpenVZ
(2005) e LXC (Linux Containers). LXC é nativo do kernel Linux desde 2009, na versão
2.6.24 [Imasters 2015]. Por fim, o Docker, um projeto que teve início em 2013 forte
mente atrelado aos Linux Containers.

4.1 Docker

Docker é  uma tecnologia recente,  teve seu primeiro lançamento em março de 2013,
quando a empresa responsável chamavase dotCloud (hoje se chama Docker). Na época,
Docker usava a engine do LXC e era, portanto, exclusivo do mundo Linux. Hoje, Doc
ker tem sua própria engine, a runC [Blog Docker 2015]. RunC ainda é baseado nos Li
nux Containers, mas é bem mais modular e portável. RunC é, na verdade, um padrão
para os contêineres Docker que agora se tornaram portáveis também para Windows e
Mac  OS através   da  Docker  Machine,  outro   lançamento  da  DockerCon  2014   [Blog
Docker 2015].

Machine usa VirtuaBox para permitir que imagens Linux possam ser virtualiza
das via Docker no Windows e MacOS. Machine instancia uma pequena VM rodando
ade máquinas    imagem ISO  boot2docker  (29 MB), que é baixada automaticamente e
tem somente o  kernel  básico do Linux e algumas bibliotecas [Docs Docker 2015]. A
partir dessa VM é possível criar os contêineres. Em suma, o contêiner roda em uma VM
executada pelo hospedeiro gerando perda de desempenho e maior demanda por recur
sos.

4.2 Clusterização com Swarm

O Swarm é uma imagem préconfigurada para criação e gerenciamento de clusters de
contêineres Docker [Blog Docker 2015]. Ainda em fase de desenvolvimento, Swarm
tem dois modos de configuração. Aqui foi abordado o método mais seguro e recomen
dando pela documentação oficial. Esse método, no entanto, tem seu desempenho reduzi
do pois usa contêineres da Machine. O boot2docker controla a máquina virtual do Virtu
alBox enquanto Swarm roda no contêiner interno dessa VM.

A implementação consistiu em criar um cluster de três nós, sendo um mestre e
dois escravos. Inicialmente foi gerado um  token  de descoberta usando a  imagem do
Swarm para configurar a comunicação entre os nós. A imagem do Swarm tem 10,2 MB



e é baixada automaticamente dos repositórios oficiais do Docker Hub. Então, foram cri
ados os três nós com Docker Machine, marcando um deles como mestre.

Na criação dos nós foi possível observar que cada um dele era automaticamente
configurado com um limite de 1024 MB de memória RAM virtual para a VM da Machi
ne, sendo no total 3 GB (figura 1).

Figura 1. Configurações da máquina virtual da Machine no VirtualBox

Já na execução, foi feito um simples teste  “Hello world!”  paralelizado  [Docs
Docker 2015] onde cada nó consumiu cerca de 430 MB, cerca de 1,3 GB no total. Con
forme a figura 2, a memória consumida pelos nós oscila durante a execução da tarefa.
Os nós são identificados pelos ID's 3764, 4245 e 4031.

Figura 2. Uso de recursos dos nós ao executar um teste “Hello world!”

Esse alto consumo de memória é esperado uma vez que o Swarm ainda está em
desenvolvimento e está atrelado à Machine. Além disso, há uma segunda forma de im
plementar o cluster, o modo de desenvolvimento que não foi abordada aqui.

Swarm ainda não amadureceu completamente, sendo sua versão mais amigável
altamente dependente de Machine e VirtualBox. Independente disso, o Docker é um dos
métodos de virtualização, mas comentados atualmente. Seu custo computacional é pe
queno em sua forma mais simples.

5. Virtualização de Funções de Rede

Outro conceito ligado a virtualização é a NFV (Network Functions Virtualization) que
consiste em virtualizar funções de redes de responsabilidade de equipamentos caros e



dedicados como rodeadores e modem. A NFV permite consolidar essas aplicações em
equipamentos genéricos, e melhorar os serviços via software, e não hardware. Isso gera
economia na compra de hardware dedicado e licenças de softwares proprietários [Mar
condes 2014].

Esse é um ramo jovem da computação, mas já existem alguns trabalhos e ferra
mentas sobre isso. Uma dessas ferramenta é o OpenNF, que tem Mininet e Floodlight
como dependências [OpenNF 2015]. O mesmo teve partes de seus pacotes instaladas
em contêineres  Docker,  mas  não foi  completamente   testado.  Algumas dependências
como Floodlight tiveram que ser substituídas por versões mais novas e o update com
prometeu o bom funcionamento da ferramenta.

6. Conclusão
Até o momento foi ignorado a funções a serem virtualizadas. É provável, portanto, o es
tudo de outras ferramentas que substituam o OpenNF, sendo que as diferenças entre
funções a serem virtualizadas podem ser desprezadas.

No entanto, como trabalho futuro será procurado formas de virtualizar e instalar
o OpenNF em um contêiner de maneira manual. A partir daí será possível criar um doc
kerfile, um  script  para criação de imagens do Docker, que instale o OpenNF em um
contêiner automaticamente, facilitando sua execução.

7. Referências
IBM. (2015). “Nuvem bare metal ou de máquina virtual:  Qual é  a opção certa para

mim?”, http://www.ibm.com, outubro.

InfoWester. (2015). “Cluster: conceito e características”, http://www.infowester.com, 
outubro.

Beserra, D. W. S. C, Souto, S. C. R. A, Andrade, M. J. P de, Araújo, A. E. P. (2011). 
“Comparativo de desempenho de um cluster virtualizado em relação a um cluster 
convencional sob condições equipotentes”.

InfoWester. (2015). “O que é virtualização e para que serve?”, 
http://www.infowester.com, outubro.

Imasters. (2015). “Containers: você ainda vai usar um!”, http://www.imasters.com.br, 
outubro.

Blog Docker. (2015). “Introducing runC: a lightweight universal container  runtime”, 
http://blog.docker.com, outubro.

Blog Docker. (2015). “Announcing Docker Machine, Swarm, and Compose for 
Orchestrating Distributed Apps”, http://blog.docker.com, outubro.

Docs Docker. (2015). “Welcome Friends to the Docker Docs!”, http://docs.docker.com, 
outubro.

Marcondes, C. A. C. (2014). “Virtualização das Funções de Rede”.

OpenNF. (2015). “OpenNF: Enabling Innovation in Network Fuction Control”, 
http://opennf.cs.wisc.edu, outubro.



 

Workflow Engine e Business Process Management (BPM) 
aplicados à hierarquia simulada do Núcleo de Práticas em 

Informática 

Thiago Pereira Rosa1,2, Camilo Almendra1 

1 Campus de Quixadá – Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Av. José de Freitas Queiroz, 5.003 – Cedro – CEP 63900-000 – Quixadá – CE – Brasil 

2 Bacharelado em Engenharia de Software – Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá (UFC)  

Quixadá, CE – Brasil 
thiagor@engineer.com, camilo.almendra@ufc.br 

Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento, implantação e testes de 
protótipos, utilizando uma API para integração com um motor de fluxo de 
trabalho empregado à hierarquia simulada do NPI do campus Quixadá. 

1.  Introdução 
 Atualmente é comumente reconhecido o paralelo entre a qualidade dos produtos 
de software e a qualidade dos processos de software [1], e como as fases de 
desenvolvimento e a manutenção podem ser afetados positivamente pelas tecnologias de 
apoio ao processo de construção de sistemas. 
 O Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócio ao 
longo dos anos vem crescendo de forma significativa, dado sua utilidade e rapidez com 
que otimiza os processos onde foi implementado [2]. O BPM é um conjunto de métodos, 
ferramentas e tecnologias, utilizados para projetar, analisar e controlar processos 
operacionais. O BPM possui uma abordagem centrada em processos, com o intuito de 
otimização da performance, combinando tecnologia da informação com metodologias de 
governança. 
 O workflow engine é uma ferramenta de software capaz de automatizar de modo 
inteligente a execução de atividades previamente estabelecidas, combinando os novos ou 
existentes processos para executa-los de maneira individual e particular [3]. Para tarefas 
que requerem uma manipulação manual, com o workflow engine é possível coordenar, 
preparar ações, medir performance e notificar stakeholders, apresentando a informação 
necessária para a realização da atividade atual e/ou consecutiva. O BPM unido ao 
Workflow engine é uma maneira de facilitar a colaboração entre pessoas, negócios e 
tecnologia afim de tornar mais efetivo, ágil e transparente toda a cadeia de atividades 
cíclicas que envolvem uma organização. 
 Partindo da necessidade de identificar soluções de workflow engine que permitem 
a execução de processos configuráveis, com o propósito de utilizar as funcionalidades 
oferecidas pela engine para aplicar ao processo projetado para o NPI e permitir a 
colaboração dos times destes projetos, foram desenvolvidos protótipos integrados a um 
workflow engine, que monitoram o andamento de um processo simulado completo, 
envolvendo diversas atividades, eventos e desvios em diferentes níveis hierárquicos de 
gestão de maneira intuitiva (desconsiderando informações não pertinentes ao fluxo de 



 

execução da cadeia de gestão) dessa maneira o gerente de projetos e/ou líder técnico 
podem analisar e alterar os processos baseando-se em dados reais consistentes e não 
apenas em intuição. Isso permite visualizar pontos de controle e mudanças que facilitam 
o gerenciamento dos processos, e que auxilia como ferramenta de apoio a execução de 
atividades, provendo formas mais eficientes para descrever, implementar e/ou otimizar 
processos e ferramentas de auxílio ao desenvolvimento de software.  
 Dada essa problemática, foram desenvolvidos dois protótipos com o intuito de 
levantar e analisar fatores que impactam tanto o desenvolvimento, integração quando na 
gestão de projetos de software simulando a hierarquia original atual do Núcleo de Práticas 
em Informática da UFC no campus de Quixadá. O objetivo principal da construção dos 
protótipos foi explorar, compreender e testar a API (Application Programming Interface) 
da engine, para empregá-la às tecnologias adotadas no NPI, e, em decorrência estabelecer 
networking com a comunidade de BPM. 
 
2.  Business Process Management (BPM) 

 O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Business Process Management é 
um conceito com foco na otimização do resultado final, utilizando a melhoria dos 
processos de negócio. O BPM integra conhecimento e práticas advindas de áreas como: 
Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Engenharia de 
Software. 
 O guia CBOK [4] traz o conceito de BPM como uma abordagem disciplinada para 
identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitor, controlar e melhorar 
processos de negócio automatizados ou não, para alcançar os resultados pretendidos, 
consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização. 
 
2.1 Processos 

 Um processo é um sequencia de atividades realizadas para a geração de resultados, 
ou seja, é uma sincronia entre insumos, atividades, infraestrutura e referencias necessárias 
que agregam valor para o ser humano. Processos devem ser definidos caso a caso, levando 
em consideração características específicas como, tecnologia utilizada, equipe de 
desenvolvedores, domínio da aplicação e principalmente custos e prazos. 
 Os processos podem ser classificados em três categorias essenciais, elencadas 
abaixo: 

• Processos de negócio: Um processo de negócio, é um conjunto de atividades ou 
tarefas estruturadas e relacionadas entre si, que produzem um produto ou serviço.  

• Processos de suporte: Provêm suporte aos processos primários, geralmente pelo 
gerenciamento de recursos e infraestrutura requerida pelos processos primários. 

• Processos gerenciais: Relacionados ao planejamento, medição, monitoramento e 
controle das atividades de negócio. São necessárias para que os processos de 
negócio e de suporte tenham eficácia e eficiência. 

 Todas entregam valor ao cliente e estão relacionadas às atividades fim de uma 
organização. 
 



 

3.  Workflow Engine 

 Workflow Engine ou Motor de Fluxo de Trabalho é um software com cerne no 
fluxo de trabalho, que gerencia os processos de um negócio. Um motor de fluxo de 
trabalho gerencia e monitora os estados das atividades num determinado fluxo de trabalho 
[5]. 
 Para suplementar o conceito de workflow engine é necessário compreender as 
caracterizações de tarefa e transação e como elas o afetam o fluxo de trabalho. Uma 
atividade ou tarefa é uma unidade de trabalho a ser realizada e que inclusive pode ser 
decomposta em sub tarefas. Já uma transação é um conjunto de atividades logicamente 
relacionadas que podem seguir um protocolo transacional específico. 
 Um motor de fluxo de trabalho deve simplificar o fluxo de informações, tarefas e 
eventos em um processo de negócio definido, auxiliando na organização de tarefas, 
alocando com base nas regras estratégicas de gestão de negócio, atividades a diferentes 
participantes, podendo executar qualquer sequencia arbitraria de passos preestabelecidos. 

 
3.1 Open Source Workflow Engines 

 Nesta sessão e apresentado o estudo de ferramentas de código aberto para gestão 
flexível de workflow engine, que satisfazem os possíveis cenários de fluxo de trabalho e 
processos de negócio em escala geral para processos de interação dos stakeholders em 
pequena escala, em conformidade com as especificações WfMC [7]. 
 A pesquisa por uma solução de Workflow Engine foi orientada a satisfazer os 
seguintes pré-requisitos que supriam as restrições tecnológicas adotadas nos projetos em 
andamento no NPI: Open Source, compatível com Java Virtual Machine (JVM) 1.7+, 
com suporte à configuração não programática, extensível e configurável. 
 Basicamente em todas as soluções investigadas, sintetizadas na Tabela 1, uma 
atividade é executada assim que reunidas suas condições iniciais, o item de processo é 
manipulado, criando as pós-condições em tempo de execução para prosseguir com fluxo 
de processo determinado. 
 
Tabela 1 – Soluções Open Source de Workflow Engine investigadas 

Ferramenta Descrição Versão 
Activiti BPM 
Platform 

Activiti is a light-weight workflow and Business Process 
Management (BPM) Platform targeted at business people. 

5.17.0 

jBPM jBPM is a flexible Business Process Management (BPM) Suite. It 
makes the bridge between business analysts and developers. 

6.2.0 

Bonita BPM Bonita BPM for business process applications the BPM platform 
that gives developers freedom to create and manage highly 
customizable business apps. 

7.0.2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 A Bonita BPM foi a solução adotada, devido a possibilidade de desenhar 
processos, sub-processos e backtracking de negócio, utilizando uma interface gráfica 
baseada na IDE Eclipse [8], adotando a notação BPMN 2.0 [9], com modelagem 
expressiva, além de possuir uma arquitetura que permite integração com sistemas 
externos, como mostra a Figura 1, a seguir. 
 



 

             Figura 1 – Arquitetura, Bonita BPM 7 

 
             Fonte: http://sourceforge.net/projects/bonita/ 
  
4.  Protótipos integrados à Workflow Engine 

 Protótipo #1 (BPMS): Foi desenvolvida uma aplicação web BPM-based, 
personalizada e orientada a processos para a hierarquia institucional simulada do NPI 
[10], envolvendo o ambiente de design de processo (Bonita Studio) com o ambiente de 
execução (Bonita Execution Engine) disponibilizados pela plataforma.  
 A Bonita Studio é imprescindível para desenhar os diagramas de fluxo de 
processo, para definição dos passos, transições, pontos de decisão e demais elementos 
que compreendem um processo de negócio. 
 Protótipo #2 (Java + BPM engine): Foi desenvolvida uma aplicação web BPM-
based, integrada via API à workflow engine e publicado o processo desenhado no 
Protótipo #1, elucidado na próxima seção, Design de processo. A ferramenta consome as 
informações dos processos disponíveis e alicerçado nas políticas de acesso definidas na 
hierarquia simulada no NPI, permite consultar o status das instâncias de processos, 
atividades, usuários e principalmente atribuir e delegar tarefas aos participantes. 
 
4.1 Design de processo 

 Os passos para a atividade de design de processo estão elencados abaixo. Esta 
sequencia permite publicar o processo, validá-lo e acessá-lo através da aplicação 
protótipo desenvolvida e integrada à engine, a fim de prosseguir com a execução dos 
fluxos subsequentes, os passos foram seguidos para o desenvolvimento de ambos 
protótipos. 

1. Desenvolver diagrama. 
2. Definir variáveis. 
3. Criar formulários. 
4. Especificar atores. 
5. Configurar processo. 
6. Executar processo. 

 Uma vez que o processo foi definido e validado, é possível publicá-lo e implanta-
lo na engine para consumo pelos protótipos desenvolvidos. 



 

6.  Conclusões 

 Observando as práticas e os desafios no desenvolvimento de aplicações BPM-
based, pode-se constatar que a suíte Bonita BPM, atualmente na versão 7.1 é uma 
poderosa plataforma open source para construção e customização de aplicações de 
negócio baseadas em processo. Utilizar a suíte facilita a configuração e execução de 
processos de BPM, haja vista a integração entre seus módulos; A suíte de ferramentas foi 
desenvolvida utilizando tecnologia Java, permitindo assim sua execução nos principais 
sistemas operacionais do mercado (Windows, Linux e Mac). 
 O módulo Bonita Studio utiliza a notação BPMN 2.0, padronizada e intuitiva, 
facilitando a criação dos fluxos, restrições e atividades de qualquer natureza, através de 
uma interface rica e autoexplicativa baseada no Eclipse IDE. O módulo Bonita Portal 
simplifica tarefas de medir, monitor e controlar as instancias de processos em execução, 
além de ser a principal interface para publicação e acesso às aplicações desenvolvidas 
baseadas no processo de negócio. 
 Publicar um processo na suíte exige o cumprimento de seis passos, que devem ser 
levados em consideração também durante a fase de desenvolvimento de aplicações que 
manipulem os recursos da Execution Engine, o fluxo de construção e execução é 
detalhado na documentação online. A documentação da suíte Bonita é exemplificada, 
atualizada constantemente, completa a partir da versão 5.X para as APIs da engine 
(Identity API, Organization API, Process API, Monitoring API, Platform command API 
e etc), além de possui uma comunidade online bastante ativa.  
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Abstract. This article aims to evaluate the use of the microcontroller 8051 as a 

teaching tool today. The objective is to present what makes this interesting 

microcontroller to academic education. In addition to presenting architectural 

details and features highlighting the easy low-level programming for 

embedded learning. 

 

Resumo. Este artigo se propõe a avaliar a utilização do microcontrolador 

8051 como ferramenta didática nos dias atuais. O objetivo é apresentar o que 

torna esse microcontrolador interessante para ensino acadêmico. Além de 

apresentar detalhes da arquitetura e as características que destaca a fácil 

aprendizagem de programação de baixo nível para embarcado. 

1. Introdução 

Os microcontroladores são computadores compactos que possuem todos os 

componentes como CPU, memória RAM e ROM, temporizadores/contadores, PWM, 

conversor AD em um único chip [1]. Em contrapartida são mais lentos que 

computadores normais, tendo como aplicação sistemas embarcados com funções 

dedicadas. Com a vantagem de serem pequenos e consumirem pouca energia, são 

bastante usados em relógios, impressoras entre outros diversos eletrônicos que não 

exigem muito processamento. A programação para os microcontroladores é bem mais 

simples do que para os microprocessadores, isso acontece porque os periféricos internos 

do microcontrolador são acessados de forma padronizada e integrada.    

 O Intel MCS-51 (comumente chamado de Intel 8051) [2] faz parte de uma 

popular família de microcontroladores de 8 bits lançada pela Intel em meados de 1980. 

A família MCS-51 da Intel foi desenvolvida utilizando a tecnologia NMOS. Suas 

versões posteriores são identificadas por uma letra C em seu nome (por exemplo, 

80C51), desenvolvidas com a tecnologia CMOS, garantindo a esses dispositivos um 

menor consumo de energia quando alimentados por bateria. 

 Uma pergunta frequente quanto ao uso do 8051 como ferramenta didática está 

relacionada exatamente com a sua "idade", sendo visto por muitos como algo 

ultrapassado. Entretanto, o 8051 permite ao aluno acompanhar de forma fácil todo o 

funcionamento de um processador CISC [3] sem perder tempo com um excedente de 

peculiaridades, as quais podem ser facilmente acrescentadas com o tempo e o estudo 

gradativo de arquiteturas mais modernas.  



 

 

 

 O presente trabalho é dividido em 3 tópicos principais: o primeiro resume a 

arquitetura do 8051, bem como kits de desenvolvimento para essa plataforma, o 

segundo cita alguns projetos acadêmicos elaborados com o 8051 e, por fim, lista-se 

alguns circuitos integrados lançados há pouco tempo pela indústria, os quais utilizam o 

8051 como núcleo de projetos mais complexos. 

2. Arquitetura e Kits de Desenvolvimento  

A arquitetura do microcontrolador  8051 separa a memória de programa da memória de 

dados. O contador de programa (PC) é de 16 bits que  permite até 64 KB de memória de 

programa. A memória RAM interna tem 256 bytes e está dividida em dois blocos de 128 

bits. O bloco inferior destina-se a trabalhar como uma outra memória de dados, 

enquanto o bloco superior está dedicado aos registradores especiais que controlam os 

diversos recursos do microcontrolador, incluindo: quatro portas bidirecionais de 8 bits, 

denominadas de P0, P1, P2 e P3; dois temporizadores de 16 bits e uma interface serial 

assíncrona compatível com o protocolo R232 a nível TTL (5V). A figura 1 abaixo 

mostra um resumo dessa arquitetura [4]. 

 

Figura 1. Resumo da arquitetura do uC8051 [4]. 

 Existe no mercado vários kits de desenvolvimento básicos para o 8051. A 

utilização de tais ferramentas permite ao aluno avançar diretamente para a programação 

e estudo da arquitetura, sem ter de se preocupar com a validação do hardware, 

normalmente foco de outras disciplinas correlatas.   

 Os kits podem ter foco em modularidade de periféricos, tais como o kit 

apresentado em [5] ou em uma quantidade fixa de periféricos, como os kits dessas 

empresas [6 - 9], que incluem desde periféricos básicos como leds e botões até LCD 

gráficos. Normalmente, quanto mais recursos, mais alto o valor financeiro agregado da 

ferramenta. 

 Em kits como os apresentados em [6] e [8] podemos observar a presença de uma 

área livre de componentes similar a uma matriz de pontos. Tal espaço normalmente é 

dedicado para expansões e montagens do próprio usuário (ver figura 2). 



 

 

 

 

Figura 2. Exemplo de kit de desenvolvimento com área para prototipagem [6]. 

 

 Já em sites de compra especializados [10] vemos que há uma grande quantidade 

e variedade de hardwares prontos, cabendo ao estudante ou pesquisador escolher aquele 

que mais se aproxima de seus objetivos. 

3. Exemplos de aplicações Acadêmicas Recentes 

Nesse tópico separamos três projetos feitos por estudantes brasileiros, que mostram a 

versatilidade da utilização do uC8051 em problemas reais. 

 O primeiro deles, desenvolvido no curso de engenharia elétrica da UFG em 

2007, propõe um sistema de automação residencial [11], o qual utiliza o 8051 como 

interface entre os diversos sensores e atuadores e um sistema supervisório, 

implementando o sistema de comunicação X10. 

 Um estudante de engenharia da computação da FATECSR de Brasília, 

desenvolveu como projeto de conclusão de curso, em 2010, um Circuito controlador de 

vagas de estacionamento [12]. O artigo considera o aumento da frota de carros no 

Distrito Federal e a pouca evolução no gerenciamento de vagas nos estacionamentos. O 

projeto consiste em um circuito com sensor eletromagnético que detecta a massa férrea 

de acordo com o volume programado. O circuito ficava conectado a um painel na 

entrada do estacionamento que informava, em tempo real, quais vagas estavam livres. 

 Outro projeto interessante foi desenvolvido por um estudante da UniFEI [13], 

em 2011, consistindo em um protótipo de robôs jogadores de futebol para uma 

competição da própria universidade, cujo elemento central de controle era um 

C8051F120, uma versão estendida do Intel-MCS51. 

4. Aplicação na Indústria de Semicondutores 

Existe uma série de microcontroladores modernos que utilizam o 8051 como base. No 

tópico anterior citou-se o C8051F120. As fabricantes Atmel [14] e Infineon [15] 

produzem hoje várias dessas versões, ampliando o leque de aplicações do 8051 e 

tornando-o competitivo com outros microcontroladores presentes no mercado, sem 

contar com seu custo muito baixo (com preços a partir de U$D 0.42, para compras em 

quantidade [16]).  

Área de 

prototipagem 



 

 

 

 Outras empresas utilizam o 8051 como núcleo de projetos mais complexos. Um 

exemplo bastante sólido desse tipo de utilização são alguns circuitos integrados da 

Texas Instruments, como o CC1110 [17] (transceptor Sub 1GHz do tipo System on 

Chip), o MSC1210 [18] (conversor analógico/digital, bastante utilizado para conversão 

de dados) e o tusb2136 [19] (conversor serial USB). 

 Outra empresa que utiliza o 8051 como núcleo de um projeto de circuito 

integrado bastante complexo é a Teridian (recentemente adquirida pela MAXIM 

Integrated). Pode-se citar, por exemplo, seu modelo 78M6618 [20], que é uma central 

de medição eletrônica de energia elétrica com capacidade para medir 8 cargas diferentes. 

5. Conclusão 

Esse artigo visou apresentar as características do microcontrolador 8051. Ressalte-se 

que esse microcontrolador é simples e eficiente, possuindo um conjunto de instruções 

CISC combinado com os componentes internos que torna fácil a sua programação. 

 Como se pode observar, mesmo sendo um projeto antigo, o 8051 ainda é muito 

utilizado, além de existir várias versões estendidas as quais modernizam o seu conceito. 

 Pode-se concluir, dessa forma, que o 8051 é uma ferramenta ideal de 

aprendizagem de programação para sistemas embarcados, pois sua arquitetura padrão 

simples possibilita uma absorção sólida de conhecimento dos detalhes de mais baixo 

nível para o estudante, sem contar seu baixo custo de aquisição, além de não ser 

desatualizado como sugerem alguns fóruns de discussão na internet [21-22].  
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Abstract. The discipline of operating systems have a need to explain to the 
students the operation of scheduling and scheduling algorithms. To help 
and motivate the student is essential shows the operation in practice. 
Unfortunately programs that simulate the task scheduling are scarce and 
often discontinued. So this project aims to create a simulator that helps 
clarify the scheduling in practice. The project uses the Java language, a 
high-level language, which enables easy understanding of those who study 
your code. 

 

Resumo.  A disciplina de sistemas operacionais tem a necessidade de 
esclarecer ao discente o do funcionamento do escalonamento e dos 
algoritmos de escalonamento. Para ajudar e motivar o aluno é essencial 
mostra o funcionamento na pratica. Infelizmente programas que simulam o 
escalonamento de tarefas são escassos e por muitas vezes descontinuados. 
Então esse projeto visa criar um simulador que ajude a esclarecer o 
escalonamento de tarefas de forma pratica e simples. O projeto utiliza a 
linguagem Java, uma linguagem de alto nível, o que possibilita fácil 
entendimento de quem estuda seu código. 

1. Introdução 

Com um aumento da complexidade dos sistemas operacionais se tornou impraticável 
desenvolvê-los como um único programa. Os sistemas operacionais então foram 
divididos em várias partes com funções especificas, um único programa se tornou 
vários. Mas para que isso seja possível é necessário que todos os programas 
trabalhem em conjunto. Como no passado os computadores contavam com apenas 
um processador o paralelismo era impossível. A solução adotada foi o pseudo-

paralelismo, que na verdade é sequencial. “Vários processos são mantidos na 
memória ao mesmo tempo. Quando um processo precisa esperar, o sistema 
operacional tira a CPU do processo e a passa para outro processo” [Silberschatz 
2000]. Assim o programa A executava por um pequeno intervalo até o sistema 
escolher outro programa (B) para ser executado. “Se somente uma CPU se encontrar 
disponível, deverá ser feita uma escolha de qual processo executará em seguida. A 
parte do sistema operacional que faz a escolha é chamada de escalonador, e o 
algoritmo que ele usa é o algoritmo de escalonamento” [Tanenbaum 2009]. 



2. Visão Geral 

Para realizar a simulação são necessários dois objetos, a lista de tarefas para 
simulação e o algoritmo que será utilizado. 

 

Figura 1. Diagrama de classes do projeto, não se refere a lista de tarefas. 
Alguns métodos foram omitidos. 

 

 

Figura 2. Diagrama de classes referente a lista de tarefas, que funciona de 
forma independente. Alguns métodos foram omitidos. 

 



2.1. Tarefa 

Uma tarefa do sistema operacional é representada pela classe Tarefa. Para ser criada 
uma tarefa precisa de quatro parâmetros nessa ordem: identificador, tempo 
computacional, deadline absoluto, tempo de lançamento, período, nível crítico. A 
tarefa também possui como atributos o estado (ativo ou inativo), progresso e 
instancia atual. Toda tarefa é iniciada como inativa e sua instancia atual é o tempo 
dividido pelo período. 

A classe Tarefa ainda possui os métodos para calcular o release relativo, deadline 
relativo, deadline absoluto, além de um método toString que converte as principais 
informações da tarefa em uma string. 

2.2. Algoritmo 

O simulador deve receber um algoritmo genérico para que possa trabalhar com 
qualquer algoritmo que possa ser implementado. Para isso o projeto conta com a 
interface IAlgoritmo. Essa interface possui apenas um método: escolher. Esse 
método possui dois parâmetros uma lista do tipo Tarefa e um inteiro que representa o 
tempo. A classe Simulador (principal classe) é a responsável por chamar esse método 
passando a lista de tarefas ativas e o tempo atual. Assim, para programar um 
algoritmo basta apenas implementar a interface IAlgoritmo e retornar uma das tarefas 
da lista, baseado no tempo ou em algum outro parâmetro.  

2.3. Lista  

Além do algoritmo é necessário também uma lista de tarefas a qual o simulador irá 
usar o algoritmo para escolher qual tarefa deve ser escalonada. A lista está 
desenvolvida de forma semelhante ao algoritmo. Existe uma interface IGeraLista que 
possui o método listaTarefas que deve retornar um vetor do tipo Tarefa. Assim como 
no algoritmo esse método também e chamado pela classe Simulador, na hora da 
inicialização. Para a criação de uma classe que sirva como lista é necessário apenas 
que a classe implemente a interface IGeraLista e faça com que o método listaTarefas 
retorne quais tarefas deveram ser usadas pelo simulador.  

Para que uma mesma lista não tenha que ser criadas várias vezes, em múltiplas 
simulações por exemplo, o projeto conta com uma classe ManipuladorLista que tem 
a função de salvar e carregar lista da memória. Essa classe possui o método 
gerarLista e carregarLista. O método gerarLista recebe uma lista genérica (uma 
classe que implemente o IGeraLista) e uma string que será o nome do arquivo que 
irá conter a lista. Já o método carregarLista recebe uma string com o nome do 
arquivo que está salvo a lista e retorna um vetor do tipo Tarefa, que é usado como 
segundo argumento para a classe Simulador.  

3. Simulador  

Além de usar o algoritmo e a lista passados por parâmetro o simulador também cria 
mais um ArrayList de tarefas que corresponde a lista de tarefas ativas e usa mais duas 
classes: LinhaTempo, TarefasPerdidas. A linha do tempo (LinhaTempo) é 
responsável por documentar o escalonamento criando um enorme vetor onde cada 
posição corresponde a um instante de tempo. A classe possui um método principal 



que é: addTarefa. Tudo que esse método faz é receber o instante de tempo e a tarefa 
e guardar a tarefa na posição correspondente ao instante de tempo. Os outros 
métodos servem para converter a linha do tempo para uma forma gráfica, como uma 
string ou um gráfico Chart. A classe TarefasPerdidas é semelhante a linha do tempo, 
mas guarda apenas as tarefas perdidas. 

O principal método da classe simulador é o iniciar. Esse método inicializa a variável 
de tempo, a linhaTempo, e uma tarefa idle que irá ser escalonada sempre quando não 
houver tarefas ativas. Então é iniciada a simulação de escalonamento. A simulação 
possui um laço onde cada interação representa um instante de tempo, a quantidade de 
interação é duas vezes o mmc do período das tarefas.  

Para cada interação o simulador faz: 

Verifica na lista de tarefas do sistema se o tempo para ativar a tarefa foi atingido 
(release relativo é igual ao tempo). Caso o instante de tempo corresponda ao tempo 
de lançamento da tarefa então a tarefa é ativada, colocada na lista de tarefas ativas e 
seu progresso é inicializado com o tempo computacional. 

Após isso o simulador testa se há alguma tarefa na lista de tarefas ativas, se não 
existir ele adiciona a tarefa idle, para que a lista de tarefas ativas sempre tenha pelo 
menos uma tarefa. Caso já exista alguma tarefa na lista de tarefas ativas ele verifica 
se essa tarefa é a idle ou alguma outra, se existir apenas a idle nada é feito. Mas caso 
exista alguma outra tarefa e a idle, a idle é retirada para que fique apenas tarefas da 
lista de tarefas do sistema. 

O próximo passo é chamar o algoritmo de escalonamento para escolher a próxima 
tarefa. É feito um teste para ter certeza que a tarefa retornada pelo algoritmo é uma 
tarefa da lista de tarefas ativas. Então o progresso da tarefa escolhida é decrementado 
e uma cópia da tarefa adicionada na linha do tempo. O simulador então verifica se o 
progresso da tarefa já chegou ao fim (progresso igual a zero). Se sim, o estado é 
definido como inativo e a tarefa é retirada da lista de tarefas ativas. 

Por fim é verificado se alguma tarefa foi perdida. Para isso o simulador verifica se o 
tempo do deadline foi atingido e a tarefa ainda tem algo para ser computado 
(progresso ainda é maior que zero). Caso a tarefa tenha sido perdida ela é adiciona as 
tarefas perdidas, o estado é definido para inativo e ela é removida da lista de tarefas 
ativas. 

Na última ação do laço o tempo é incrementado, ou seja, o próximo passo irá 
representar o próximo instante de tempo. 

No fim do laço é chamada a função exibirResultados, que tem como objetivo exibir 
os resultados gerados para o usuário. Mostrando um gráfico Chart e imprimindo a 
linha do tempo e as tarefas perdidas. Outro método para a saída dos resultados é o 
gravarResultados, que grava a linha do tempo e as tarefas perdidas em um arquivo 
passado por parâmetro. 

 

4. Conclusão 



O software desenvolvido consegue atender a demanda de mostrar na pratica como 
funciona o escalonamento de processos. Até o momento o software foi testado com 
algoritmos comuns na disciplina de sistemas operacionais e com alguns algoritmos 
básicos presente no livro “Hard Real-Time Computing Systems” [Buttazzo 2011]. O 
desenvolvimento seguirá com a implementação de mais algoritmos presentes nesse 
livro, além da implementação de algoritmos presentes no livro “Scheduling Theory, 
Algorithms” [Pinedo 2012]. 
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