Resumo
A Escola de Ciências & Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza
anualmente, desde 2012, uma semana de eventos voltada para os discentes do Bacharelado em
Ciências & Tecnologia com o intuito de envolver, estimular, esclarecer e motivar os alunos sobre
temas relevantes do ambiente acadêmico/prossional.
O evento é um encontro acadêmico que oportuniza aos estudantes, e comunidade acadêmica em
geral, o debate sobre temas relevantes às diversas áreas de conhecimento cientíco e tecnológico
relativos ao universo de ideias, assuntos e áreas que tramitam na Escola de Ciências & Tecnologia
da UFRN.
A V Semana de C&T ocorrerá na própria ECT nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2017. A
programação será concentrada em um turno por dia, apesar de haver atividades nos demais turnos.
Na segunda feira dia 29 de maio as atividades serão concentradas no turno da tarde, na terça feira
dia 30 de maio no turno noturno e na quarta feira dia 31 de maio pela manhã.
Já na sua primeira edição, contou com a participação de docentes e discentes, tanto do primeiro
como do segundo ciclo, e apresentou na sua composição palestras, apresentação de trabalhos e a
mostra de prossões. Ao longo das edições, outros eventos e atividades vêm sendo inseridos na
programação com o intuito de atrair, elucidar e chamar a atenção cada vez mais dos estudantes
acerca de temas de suas áreas que estão presentes na vida moderna e são de interesse da sociedade.
Esta edição conta com diversas atividades como palestras, minicursos, mostra de prossões,
apresentação oral de trabalhos, desao No Brain, No Gain, ECT cultural, exposições, campanha
de doação de livros e programa livro por livro. Este caderno traz o programa detalhado de todas
as atividades da V Semana de Ciências & Tecnologia da ECT.

Natal, Maio de 2017

Conteúdo
1 Programação Geral

4

2 Palestras

7

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

Segunda feira - 29 de maio de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terça feira - 30 de maio de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quarta feira - 31 de maio de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Palestra I - Cidades Inteligentes,Humanas,Inovadoras e Sustentáveis . . . .
Palestra II - A segurança do trabalho como área de integração das engenharias: relatos de experiência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palestra III - O Engenheiro como Gestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Minicursos

Minicurso I - Ocina de Construção de Robôs Educacionais usando a plataforma Arduíno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Minicurso II - Evolução cronológica do uso de materiais poliméricos . . .
3.3 Minicurso III - Latex para Iniciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Minicurso IV - Processos de união em materiais . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Minicurso V - Arte, Tecnologia e Inovação em Sgt Pepper . . . . . . . . .
3.6 Minicurso VI - Técnicas de Microscopia e de Caracterização de Materiais
3.7 Minicurso VII - Introdução ao sistema estatístico R: Grácos e modelos
probabilísticos aplicados à engenharia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 Minicurso VIII - A importância da NR-10 no cotidiano . . . . . . . . . . . .
3.9 Minicurso IX - Análise de dados com Python
. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10 Minicurso X - Bioeletricidade animal: registro, análise e interpretação .
3.11 Minicurso XI - Você já trellou hoje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1

4 Mostra de Prossões
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia
Engenharia

Ambiental . . . . . .
Biomédica . . . . . .
de Computação . . .
de Materiais . . . . .
Mecânica . . . . . . .
Mecatrônica . . . . .
de Petróleo . . . . . .
de Telecomunicações .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

5 Sessões Técnicas
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

7

7
8

10
.
.
.
.
.
.

10
10
10
11
12
13

.
.
.
.
.

13
14
15
15
15

.
.
.
.
.
.
.
.

Sessão I
Tema: CIDADES INTELIGENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão II
Tema: COMUNICAÇÃO / OUTRAS ÁREAS . . . . . . . . . . . . .
Sessão III
Tema: INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS TECNOLÓGICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão IV
Tema: APLICAÇÕES BIOMÉDICAS / BIOMATERIAIS . . . . . .
Sessão V
Tema: ENSINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão VI
Tema: MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA / AUTOMAÇÃO / FÍSICA
Sessão VII
Tema: CIDADES INTELIGENTES / OUTROS . . . . . . . . . . .
Sessão VIII
Tema: OUTRAS ÁREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3

4
5
6

17

17
17
17
18
18
18
19
19

20

20
22

23
25
27
28
30
32

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

Sessão IX
Tema: ENSINO / CIDADES INTELIGENTES . . . . . . . . . . .
Sessão X
Tema: OUTRAS ÁREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XI
Tema: QUÍMICA / ÓLEO E GÁS / SANEAMENTO . . . . . . .
Sessão XII
Tema: APLICAÇÕES BIOMÉDICAS / ASTRONOMIA / METEOROLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XIII
Tema: AUTOMAÇÃO/ INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO
E NEGÓCIOS TECNOLÓGICOS/ ÓLEO E GÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XIV
Tema: APLICAÇÕES AEROESPACIAIS / OUTRAS ÁREAS .
Sessão XV
Tema: COMUNICAÇÃO / ENSINO . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XVI
Tema: CIDADES INTELIGENTES / GEOCIÊNCIAS / OUTRAS
ÁREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XVII
Tema: BIOMATERIAIS / APLICAÇÕES BIOMÉDICAS . . .
Sessão XVIII
Tema: CIDADES INTELIGENTES . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XIX
Tema: MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA / FÍSICA . . . . . . .
Sessão XX
Tema: AUTOMAÇÃO / OUTRAS ÁREAS . . . . . . . . . . . .
Sessão XXI
Tema: METEOROLOGIA E CIÊNCIAS CLIMÁTICAS . . . . .
Sessão XXII
Tema: QUÍMICA / SANEAMENTO / OUTROS . . . . . . . .
Sessão XXIII
Tema: OUTRAS ÁREAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sessão XXIV
Tema: COMUNICAÇÃO / ENSINO / ÉTICA . . . . . . . . .

6 Exposições
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

TEAM LAB Interage . . . . .
Livraria Itinerante . . . . . .
Exposição do Aerodesign . . .
Exposição da Equipe Car-kará
Exposição da AIESEC . . . .
Exposição da EJECT . . . . .
Exposição da Solidus . . . . .

. . .
. . .
. . .
Baja
. . .
. . .
. . .

. . .
. . .
. . .
SAE
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 34
. 36
. 37
. 40
. 42
. 45
. 47
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

50
52
55
56
58
60
62
65
67

70

70
70
70
71
71
72
72

7 Atividades Paralelas

73

Listagem dos trabalhos das sessões técnicas em ordem alfabética

75

Comissão Organizadora

75

7.1
7.2
7.3

Desao No Brain, No Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Campanha de Doação de Livros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Programa Livro por Livro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1 Programação Geral
A Semana de C&T da ECT traz diversas atividades que envolvem não apenas os estudantes
mas também os docentes, tanto da ECT como dos cursos de segundo ciclo.
A proposta é que o evento seja realizado de 29 a 31 de maio de 2017 e ocorra nos três turnos
com atividades alternadas com o objetivo de envolver a maior quantidade e estudantes possível e
minimizar a perda de aulas. É proposta uma concentração da maior parte das atividades em um
turno por dia, à tarde no dia 29/05, à noite no dia 30/05 e pela manhã no dia 31/05.

1.1 Segunda feira - 29 de maio de 2017

5

1.2 Terça feira - 30 de maio de 2017
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1.3 Quarta feira - 31 de maio de 2017
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2 Palestras
2.1 Palestra I - Cidades Inteligentes,Humanas,Inovadoras e Sustentáveis
Ecosistemas de Inovação Urbana e Participação Social - Uma oportunidade para o Brasil.

Palestrante:

Álvaro de Oliveira

É Mestre em Engenharia Eletrônica pela Universidade Técnica de Lisboa, Mestre e Doutor
(Ph.D) em Telecomunicações pela Universidade de Londres. É Professor da Universidade Aalto,
Helsínki na Finlândia, e Professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Publicou mais de 170 artigos cientícos e técnicos, livros e outras publicações. Durante 10 anos
trabalhou como Professor e Pesquisador nas Universidades de Londres, Lisboa e Maputo.
Presidente Emérito e membro fundador da Rede Europeia de Living Labs. Criou a Rede Mundial
de Cidades Inteligentes e Humanas e implementou em 27 cidades européias, localizadas em 17
países, projetos de: mobilidade, eciência energética, saúde, turismo, ecossistemas de inovação,
serviços ao cidadão, etc. Atualmente trabalha na expansão dessa Rede no Brasil com foco em
Natal RN. É reconhecido na literatura como um dos protagonistas da Sociedade de Informação.
Foi responsável pelo planejamento e instalação da Rede de Fibra óptica em Portugal. Durante 10
anos trabalhou na indústria eletrônica gerindo uma grande operação industrial e engenharia de
TICs, onde desenvolveu um cluster de fornecedores com cerca de 100 PMEs e estabeleceu projetos
de inovação com as maiores Universidades Europeias e grandes empresas de semi-condutores
Mundiais. Foi e é consultor a nível estratégico de empresas de TI internacionais (IBM, Ericsson,
Nokia, Vodafone, Timex, Marconi, etc). Foi consultor do Ministro da Indústria, Energia e
Inovação durante 8 anos, logo após a integração de Portugal na União Europeia. Foi responsável
pela formulação e aplicação de politicas, estratégias e projetos de inovação que foram
determinantes para a modernização da indústria Portuguesa: TICs, automotivo, aeroespacial,
energias renováveis, calçado, moldes, móveis, têxteis, vestuário, alimentar, etc. É considerado
um especialista em políticas de inovação Regional, Nacional e Europeias. Tem trabalhado em
estreita colaboração com o Banco Mundial como consultor sénior, sob a égide de um Acordo de
Parceria para os domínios de: Inovação, Living Labs, TICs e Cidades Inteligentes e Humanas.
Grande experiência na coordenação de projetos internacionais, nomeadamente, na Europa,
América Latina, África e China. Criou mais de 20 empresas de base tecnológica. É CEO da
ALFAMICRO, uma empresa que opera no domínio da pesquisa, engenharia e inovação
tecnológica, e da Smarter City Services uma start-up recém-criada focada nas Cidades Inteligentes
e Humanas: políticas, tecnologias, metodologias para a implementação de soluções focadas na
transformação da cidade, através da tecnologia e inovação para agregar valor à qualidade de vida
e bem-estar dos cidadãos. Álvaro de Oliveira considera-se, sobretudo, um Empreendedor.

2.2 Palestra II - A segurança do trabalho como área de integração das
engenharias: relatos de experiência.
O Brasil é uma das maiores economias do mundo e conta com aproximadamente 90 milhões de
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trabalhadores. No entanto, ocupamos a 4a posição no ranking de acidentes fatais no mundo e
gastamos cerca de 2,3% do PIB em custos diretos e indiretos com acidentes do trabalho. Estes
fatores atrelados aos incentivos governamentais de isenção scal em função da diminuição dos
índices de incidentes e acidentes faz com que o mercado da saúde e segurança do trabalho (SST)
ainda seja atraente e cheio de desaos para que prossionais, com as devidas competências,
resolvam problemas não estruturados que impactem diretamente na qualidade de vida do
empregado e receitas do empregador. Neste sentido, a segurança do trabalho perpassa
conhecimentos da engenharia mecânica, química, elétrica, civil, entre outras, exigindo do
prossional envolvido com SST constante atualização e proatividade. Relatos de experiência serão
apresentados demonstrando o caráter multidisciplinar do Engenheiro de Segurança do Trabalho e
o mercado em que este está inserido.

Palestrante: Raphael de Melo
É Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Possui
graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (2011),
mestrado em engenharia mecânica (2013) e doutorado em ciência e engenharia de materiais
(2017) pela mesma instituição. Mantém interesse em tópicos referentes a processos de fabricação
e ciência dos materiais. Atualmente é pesquisador do laboratório de soldagem e do laboratório
multidisciplinar de materiais e estruturas ativas, trabalhando especicamente com otimização dos
parâmetros de soldagem de processos automatizados e manuais (GMAW, FCAW, GTAW, PAW,
SAW e LBW), soldagem dissimilar e tensometria por difração de raios-X em metais ferrosos e
não-ferrosos. É líder do grupo de pesquisa Processos de Fabricação e Materiais de Engenharia IFPB. Tem experiência de ensino em nível técnico (IFPB e SENAI), em nível superior (IFPB,
UFCG e FMN-CG) e em pós-graduação lato sensu (FAM-CG, FMN-CG e FIP).

2.3 Palestra III - O Engenheiro como Gestor
A palestra abordará o papel do engenheiro na busca de soluções sustentáveis para a empresa;
ferramentas que norteiam o caminho para o aprimoramento de métodos de trabalho; o
gerenciamento de ativos; a identicação de perdas na indústria; o processo de melhoria contínua
e como buscar resultados.

Palestrante:

Rogério Rodrigues dos Santos

Qualicação: • Instrutor e Consultor TPM pela IMC Internacional; • Auditor líder das Normas
da Série ISO pelo Bureau Veritas, • Instrutor de MASP e TQC pela Fundação Cristiane Otoni.
Formação: • Técnico em Geologia pelo IFRN; • Bacharel em Comunicação Social pela UFRN; •
MBA em Gestão Avançada de Negócios pela UNP; • Pós-graduado em Gestão da Qualidade
Total, pelo PEP-UFRN. • Pós-graduado em Segurança de Processos, Universidade Jardins- BA
Experiências: • Implantou as normas da série ISO-9000 nas instalações industriais do Polo
Industrial de Guamaré, tais como as unidades de Processamento de Gás, de Produção de Diesel,
Biodiesel e Querosene de Aviação (QAV); • Implantou a metodologia organizacional 5S nas
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instalações marítimas da Petrobras de SE/AL • Ex-sócio na empresa de consultoria Qualidade,
Marketing e Gestão  QMG; • Formou mais de 50 prossionais na Metodologia de Análise de
Solução de Problema (MASP); • Prêmio destaque pela Petrobras pelo trabalho de recuperação da
integridade da Estação de Tratamento de Euentes da UTPF. • Gerente de segurança da área
marítima da Petrobras do RN e CE; • Supervisor de produção de Instalações Industriais da
Petrobras, • Atualmente, é Gerente de Instalação O-Shore do mar do RN.
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3 Minicursos
3.1 Minicurso I - Ocina de Construção de Robôs Educacionais usando
a plataforma Arduíno
Esta ocina visa realizar demonstrações práticas de criação de protótipos robóticos usando
Arduíno e Impressora 3D. A organização cronológica da ocina está dividida em três momentos:
(I) Apresentação de projetos de robôs educacionais e das atividades relacionadas à produção dos
protótipos; (II) Execução das atividades de montagem das partes mecânicas e eletrônicas; e (III)
Execução das atividades de programação de protótipos.

Ministrante:

Orivaldo Vieira de Santana Júnior

Professor da Escola de Ciências & Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(EC&T-UFRN). Doutor e Mestre em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da
UFPE (CIN-UFPE). Bacharel em Ciência da Computação pela UFBA. Com experiência na área
de Processamento Imagens. Atuação na área de Inteligência Articial e Robótica, principalmente
nos temas de Redes Neurais, Robótica e Software Livre.

3.2 Minicurso II - Evolução cronológica do uso de materiais poliméricos
O minicurso possui como objetivo de correlacionar o desenvolvimento da sociedade com o
desenvolvimento dos materiais poliméricos em função do tempo, utilizando como ferramenta,
uma visão da estrutura dos polímeros correlacionando com as propriedades e com o tipo de
processamento utilizado, visando aplicações que gere conforto no dia a dia do ser humano em
sociedade.

Ministrante:

Edson Noriyuki Ito

Professor Associado I da área de polímeros do DEMat-UFRN e PPGCEM-UFRN.

3.3 Minicurso III - Latex para Iniciantes
Produzir documentos textuais com alta qualidade gráca. Essa é uma das muitas façanhas do
Latex. Sabe aquela edição da linguagem matemática, tão necessária na produção de informação
cientíco-tecnológica? O programa criado pelo matemático Leslie Lamport, para diagramação de
textos TeX (sistema de tipograa criado pelo cientista da computação Donald Knuth), também dá
aquela mãozinha.
Percebeu que você não pode car de fora desse curso que explora linguagem tão importante em
C&T? Vagas limitadas!
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Ministrantes:

valho

Allan David Silva da Costa e Zulmara Virgínia de Car-

Allan David Silva da Costa é mestrando em Engenharia Elétrica, com ênfase em Energia, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especializando-se em Engenharia
Elétrica com ênfase em Instalações elétricas industriais pelo Instituto Prominas
(UCAMPROMINAS). Bacharel em Engenharia Elétrica (UFRN); graduação tecnológica em
Automação Industrial; formação técnica em Eletromecânica, com habilitação em Eletrotécnica e
operador de produção de petróleo, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Atualmente, é técnico de operações PL - Petróleo Brasileiro - Rio
Grande do Norte. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrotécnica,
desenho industrial, eletrônica e programação, além de ministrar treinamentos técnicos na área de
atuação.
Zulmara Virgínia de Carvalho é Professora Adjunta da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); vice-coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN; co-criadora e coordenadora da
ComC&T, cuja missão institucional de Assessoria de Comunicação e Produtora de Conteúdo da
ECT é alicerçada na pesquisa em inovação comunicacional, com suporte de ações de ensino e
extensão; e co-fundadora e integrante da Incubadora de Processos Acadêmicos, Cientícos e
Tecnológicos Aplicados (inPACTA) da ECT. Possui o bacharelado (1996 - UFRN), o mestrado
(1999) e o doutorado (2006), pela Universidade de São Paulo, em Física, e especialização em
Jornalismo Cientíco, pela Universidade Estadual de Campinas (2006). Integrou o Núcleo de
Aplicação de Tecnologias Avançadas (NATA), entre 2011 e 2013, que congurou-se como a
primeira incubadora da UFRN e originou o atual ecossistema de incubadoras da instituição.
Atuou como pesquisadora-tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, entre 2007 e 2010, colaborando com a implantação da padronização
primária da grandeza resistência elétrica, por meio do efeito Hall quântico. Em 2006, exerceu
atividades de repórter-pesquisador no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor)
da Unicamp. Tem experiência em Inovação e Empreendedorismo; Metrologia e Qualidade;
Divulgação Cientíca e Física da Matéria Condensada, com ênfase em medições realizadas em
condições de baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Atualmente, desenvolve pesquisa na
área de negócios tecnológicos, centrando interesse na investigação sobre a cultura e ecossistemas
de inovação, de forma plural e multi dimensional e disciplinar, evidenciando as temáticas:
tríplice hélice; criatividade, comunicação e conectividade.

3.4 Minicurso IV - Processos de união em materiais
Durante os últimos anos, o uso de junções entre materiais dissimilares tem aumentado
consideravelmente. As estruturas convencionais confeccionadas em aço têm sido substituídas por
materiais mais leves, capazes de proporcionar alta resistência mecânica, menor volume de
materiais e boa resistência à corrosão. No caso de automóveis e aviões, uma fração de material
substituída por outro mais leve, proporciona menor consumo de combustível, mais economia,
menor geração de rejeitos durante a produção, mais segurança, mais autonomia e menor emissão
de poluentes durante o transporte. No minicurso serão abordados os principais processos união,
seus materiais e técnicas, de modo que o aluno possa ter uma boa idéia da importância deles no
contexto industrial.
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Ministrante:

Jorge Carlos LBS Pereira

Professor da ECT- UFRN, ministrando a disciplina de Ciências e Tecnologia de Materiais. Atua
em linhas de pesquisa da união Metal-Cerâmico para ferramentas de corte, molhamento de
cerâmicas por metais a alta temperatura e caracterização de biovidros.

3.5 Minicurso V - Arte, Tecnologia e Inovação em Sgt Pepper
Em 1o de junho de 2017, comemoram-se os 50 anos de lançamento do LP Sgt Pepper's Lonely
Hearts Club Band, dos Beatles. Marco da carreira dos Fab Four e apontado como um dos
primeiros discos conceituais, Pepper surge num momento em que os Beatles, esgotados com a
estafante rotina das turnês, abandonam os palcos e se tornam uma banda cuja arte caria
inextricavelmente ligada à tecnologia do estúdio de gravação. Se em 1963 eles haviam gravado
seu álbum de estreia, Please Please Me, em uma única sessão que durou aproximadamente doze
horas, Sgt Pepper consumiu quase seis meses para ser nalizado, entre novembro de 1966 e maio
de 1967. Foi com Pepper que os Beatles subverteram a lógica segundo a qual um disco é o registro
da execução dos músicos dentro do estúdio: com carte blanche da EMI, e tendo como produtor o
maestro George Martin, os Beatles utilizam o próprio estúdio como instrumento e abusam dos
timbres e das experimentações, que incluíam trechos gravados de trás para frente, colagens
dadaístas, inserção de ruídos, múltiplos overdubs, e mesmo brincadeiras com o próprio suporte de
gravação, o vinil (na faixa, Sgt Pepper inner groove). Ao nal, produzem uma nova noção do
que seria, anal, o disco: não mais o registro da execução dos músicos, mas uma música que, de
tão manipulada em estúdio, não mais poderia ser reproduzida ao vivo (uma noção que inspiraria
outros álbuns clássicos da Música Popular, como Dark Side of the Moon, do Pink Floyd). Além
dessa impactante inovação, Sgt Pepper também é apontado, ao lado de Freak Out (Frank Zappa,
1966) e de Pet Sounds (Beach Boys, 1966), como um dos primeiros discos conceituais: LPs
cujas faixas estariam tematicamente ligadas umas às outras, formando um todo coerente, em
oposição aos discos lançados até então, que traziam uma ou duas faixas de trabalho (singles),
seguidas por diversas outras faixas sem conexão temática entre si. Independentemente de haver
ou não um o condutor temático em Pepper  que seria, para alguns, uma caleidoscópica alegoria
da identidade inglesa  o certo é que se trata de um dos discos mais inspirados e inspiradores da
Música Popular ocidental. No show da Banda do Sargento Pimenta, os Beatles colocam sua arte
(with a little help from technology) para funcionar, mesclando guitarras elétricas e metais de
uma banda militar (Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band); recrutando uma big band de jazz
para falar, com bom humor, sobre a velhice (When I'm 64); trazendo a pena literária de Lewis
Caroll à letra de Lucy in the Sky with Diamonds; utilizando os sons plangentes de um quarteto
de cordas e de harpa para emprestar lirismo à história de uma adolescente que foge por amor
(She's leaving home); esbanjando ironia no título de Good Morning, Good Morning, em que se
descreve a esmagadora rotina da working-class em uma típica cidade do Norte da Inglaterra;
fazendo-nos cúmplices das investidas amorosas do eu lírico (Lovely Rita); levando-nos ao
picadeiro de um espetáculo circense da Era Vitoriana (Being for the Benet of Mr Kite); ou
nos arrebatando no turbilhão orquestral de A Day in the Life. Nesta apresentação, parto de
informações sobre o contexto social e histórico em que Sgt Pepper foi produzido e comento o seu
Making Of para, então, convidar a plateia a redescobrir essa obra-prima, 50 anos depois, por
meio da audição do disco e da análise de seus elementos lítero-musicais e grácos.
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Ministrante:

Lauro Wanderley Meller

Pesquisador de Música Popular, com estágio pós-doutoral no Institute of Popular Music da
Universidade de Liverpool, Reino Unido. Membro da IASPM (International Association for the
Study of Popular Music) e da ISMMS (International Society for Metal Music Studies), e autor
dos livros Poetas ou Cancionistas? Uma discussão sobre Música Popular e Poesia Literária e
Iron Maiden: História. Literatura. Cinema (no prelo).

3.6 Minicurso VI - Técnicas de Microscopia e de Caracterização de
Materiais
Serão apresentados fundamentos básicos de técnicas de microscopia (microscopias óptica,
eletrônica de varredura e de força atômica) e de caracterização (difratometria e uorescência de
raios-X). O minicurso será ministrado no LCEM  Laboratório de Caracterização Estrutural de
Materiais do DEMat, o qual conta com equipamentos analíticos para prática das técnicas
supracitadas. O curso será prático e os fundamentos serão apresentados durante as atividades
programadas.

Ministrante:

Nicolau Apoena Castro

Professor adjunto do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, atua na área de
caracterização de materiais, microscopia e microanálises.

3.7 Minicurso VII - Introdução ao sistema estatístico R: Grácos e
modelos probabilísticos aplicados à engenharia.
O programa R é uma linguagem orientada a objetos para computação estatística que permite a
manipulação de dados, realização de cálculos, operações com matrizes e construção de diversos
grácos. O software é livre e disponibiliza uma grande variedade de funcionalidades para análises
estatísticas, tais como: modelagem linear, e não-linear, e testes estatísticos. Este mini-curso tem
como objetivo apresentar e utilizar o sistema estatístico R, ilustrando aspectos básicos aplicados a
estatística para compreensão básica da linguagem e a forma de operar o programa. Desse modo,
apresentando uma ferramenta computacional poderosa para que os estudantes possam ter
facilidade em seus trabalhos acadêmicos e análise de dados em seus trabalhos futuro. Será dado
enfoque à operação do sistema, e suas funcionalidades, principalmente na apresentação de dados
em tabelas e grácos, assim como o uso de modelos probabilísticos aplicados às engenharias.

Ministrante:

Sérgio Luiz Eduardo Ferreira da Silva

Bacharel em Física e Mestre em Geodinâmica e Geofísica pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN). Professor de Modelagm Integrada (modelagem e simulação com
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equações diferenciais de sistemas físicos) de 2013 a 2015 na Escola de Ciências e Tecnologia
(ECT/UFRN). Desde 2016 trabalho como Professor de Matemática e Estatística na ECT/UFRN
e desenvolvo pesquisas em Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos.

3.8 Minicurso VIII - A importância da NR-10 no cotidiano
Vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, a Norma Regulamentadora (NR) 10
estabelece requisitos e condições mínimas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores
que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Além de se aplicar às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas
de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas, a NR-10
deve ser observada em quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Embora a percepção
pública sobre eletricidade reconheça seus perigos, muitos cidadãos estão voluntaria e
involuntariamente expostos a esses. O curso aborda a importância da norma no dia a dia das
pessoas.

Ministrantes:

valho

Allan David Silva da Costa e Zulmara Virgínia de Car-

Allan David Silva da Costa é mestrando em Engenharia Elétrica, com ênfase em Energia, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especializando-se em Engenharia
Elétrica com ênfase em Instalações elétricas industriais pelo Instituto Prominas
(UCAMPROMINAS). Bacharel em Engenharia Elétrica (UFRN); graduação tecnológica em
Automação Industrial; formação técnica em Eletromecânica, com habilitação em Eletrotécnica e
operador de produção de petróleo, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Atualmente, é técnico de operações PL - Petróleo Brasileiro - Rio
Grande do Norte. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em eletrotécnica,
desenho industrial, eletrônica e programação, além de ministrar treinamentos técnicos na área de
atuação.
Zulmara Virgínia de Carvalho é Professora Adjunta da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); vice-coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN; co-criadora e coordenadora da
ComC&T, cuja missão institucional de Assessoria de Comunicação e Produtora de Conteúdo da
ECT é alicerçada na pesquisa em inovação comunicacional, com suporte de ações de ensino e
extensão; e co-fundadora e integrante da Incubadora de Processos Acadêmicos, Cientícos e
Tecnológicos Aplicados (inPACTA) da ECT. Possui o bacharelado (1996 - UFRN), o mestrado
(1999) e o doutorado (2006), pela Universidade de São Paulo, em Física, e especialização em
Jornalismo Cientíco, pela Universidade Estadual de Campinas (2006). Integrou o Núcleo de
Aplicação de Tecnologias Avançadas (NATA), entre 2011 e 2013, que congurou-se como a
primeira incubadora da UFRN e originou o atual ecossistema de incubadoras da instituição.
Atuou como pesquisadora-tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, entre 2007 e 2010, colaborando com a implantação da padronização
primária da grandeza resistência elétrica, por meio do efeito Hall quântico. Em 2006, exerceu
atividades de repórter-pesquisador no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor)
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da Unicamp. Tem experiência em Inovação e Empreendedorismo; Metrologia e Qualidade;
Divulgação Cientíca e Física da Matéria Condensada, com ênfase em medições realizadas em
condições de baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Atualmente, desenvolve pesquisa na
área de negócios tecnológicos, centrando interesse na investigação sobre a cultura e ecossistemas
de inovação, de forma plural e multi dimensional e disciplinar, evidenciando as temáticas:
tríplice hélice; criatividade, comunicação e conectividade.

3.9 Minicurso IX - Análise de dados com Python
O workshop abordará o que são dados abertos, onde conseguir esses dados, como fazer a extração
e como gerar informação com esses dados utilizando a linguagem Python.

Ministrantes:

Raí Vitor Morais da Silva

Desenvolvedor Web, trabalha no TJ-RN junto com o setor Business Intelligence, em contato
direto com dados do setor público, utiliza Pentaho e Python como ferramenta para análise.
Responsável pelo setor de T.I. da Liga de Empreendedorismo Potiguar.

3.10 Minicurso X - Bioeletricidade animal: registro, análise e interpretação
Registro e análise do potenciais bioelétricos: relevância para a neurociência. O minicurso
apresentará o SPIX (sistema de registro de potenciais bioelétricos) desenvolvido do Instituto do
Cérebro em parceria com o Depto. de Eng Biomédica. O curso será teórico-prático e buscará
apresentar o universo da neurociência para os alunos do BCT.

Ministrante:

Claudio M Queiroz

Pesquisador do Instituto do Cérebro da UFRN, especialista em eletrosiologia, interessado em
ritmos neurais e sua relevância para processos siológicos e patológicos do sistema nervoso centra

3.11 Minicurso XI - Você já trellou hoje?
Dentro de uma rotina acadêmica cada vez mais multitarefa, com uxo de informações por
diferentes canais  do tradicional e-mail à facilidade do WhatsApp , gerenciar demandas de
projetos, bem como encaminhamentos e andamentos tem se tornado uma tarefa crescente e
aceleradamente exigida. Entre as soluções disponíveis para o gerenciamento de projetos,
destaca-se o Trello, que utiliza o paradigma Kanban. No ambiente Trello, os projetos são
representados por quadros (boards), os quais contêm listas de tarefas. Essas são representadas
por cartões, criados dentro dos quadros. Os cartões (que podem ter comentários, anexos, votos,
datas de vencimento e checklist), para representar o progresso da tarefa, podem ser movidos de
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uma lista para outra e ainda registrar o usuário responsável pela mesma. O curso está centrado
no uso da versão gratuita da plataforma.

Ministrantes:

valho

Uderlan Rodrigues de França e Zulmara Virgínia de Car-

Uderlan Rodrigues de França é pesquisador do projeto de ações integradas da área de Negócios
Tecnológicos da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Graduando no Bacharelado em Ciências e Tecnologia (C&T) com Ênfase em
Engenharia Biomédica, na UFRN, com previsão de formação em 2018. Foi Assessor
Administrativo-Financeiro na Empresa Júnior do Bacharelado em Ciências e Tecnologia da
UFRN - EJECT, em 2015. Foi Assessor Financeiro do Encontro Nordestino de Empresários
Juniores - ENEEJ, Organizado pela Federação Potiguar em Empresas Juniores - RN Júnior, de
2015 a 2016. Foi Diretor Administrativo-Financeiro da EJECT em 2016. Foi Diretor de Gestão
de Pessoas da EJECT em 2016. Foi Diretor Presidente da EJECT em 2016. Atualmente,
desenvolve pesquisa na área de negócios tecnológicos, centrado na investigação sobre a cultura e
ecossistemas de inovação, de forma plural e multi dimensional e disciplinar, evidenciando as
temáticas da tríplice hélice.
Zulmara Virgínia de Carvalho é Professora Adjunta da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); vice-coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFRN; co-criadora e coordenadora da
ComC&T, cuja missão institucional de Assessoria de Comunicação e Produtora de Conteúdo da
ECT é alicerçada na pesquisa em inovação comunicacional, com suporte de ações de ensino e
extensão; e co-fundadora e integrante da Incubadora de Processos Acadêmicos, Cientícos e
Tecnológicos Aplicados (inPACTA) da ECT. Possui o bacharelado (1996 - UFRN), o mestrado
(1999) e o doutorado (2006), pela Universidade de São Paulo, em Física, e especialização em
Jornalismo Cientíco, pela Universidade Estadual de Campinas (2006). Integrou o Núcleo de
Aplicação de Tecnologias Avançadas (NATA), entre 2011 e 2013, que congurou-se como a
primeira incubadora da UFRN e originou o atual ecossistema de incubadoras da instituição.
Atuou como pesquisadora-tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial, entre 2007 e 2010, colaborando com a implantação da padronização
primária da grandeza resistência elétrica, por meio do efeito Hall quântico. Em 2006, exerceu
atividades de repórter-pesquisador no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor)
da Unicamp. Tem experiência em Inovação e Empreendedorismo; Metrologia e Qualidade;
Divulgação Cientíca e Física da Matéria Condensada, com ênfase em medições realizadas em
condições de baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Atualmente, desenvolve pesquisa na
área de negócios tecnológicos, centrando interesse na investigação sobre a cultura e ecossistemas
de inovação, de forma plural e multi dimensional e disciplinar, evidenciando as temáticas:
tríplice hélice; criatividade, comunicação e conectividade.
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4 Mostra de Prossões
4.1 Engenharia Ambiental

Resumo não informado.

4.2 Engenharia Biomédica

Resumo não informado.

4.3 Engenharia de Computação

Durante a Mostra de Prossões do 2o Ciclo do BCT o curso de Engenharia de Computação
irá abordar três aspectos importantes os quais são: uma descrição detalhada sobre a área de
Engenharia de Computação, um detalhamento do curso de Engenharia de Computação na UFRN
e nalmente uma descrição sobre a prossão de Engenharia de Computação apresentado quais
são os campos de trabalho e as possíveis empresas que o engenheiro poderá atuar. Apresentação
será dividida em cinco partes principais. Na primeira será feita uma apresentação expositiva por
professores e alunos do curso, após esta apresentação será aberta uma seção de perguntas no qual
os professores e alunos de Engenharia de Computação irão tirá dúvidas da plateia. Após esta
etapa será iniciada uma terceira parte no qual os alunos do curso de Engenharia da Computação
irão apresentar vídeos de projetos realizados durante o curso, interagindo com a plateia sobre o
dia dia do curso de Engenharia de Computação. Na quarta parte alunos de graduação que estão
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fora do país irão conversar com plateia através do Skype. Na quinta parte, alunos pós-graduação
(ex alunos de curso) irão conversar com a plateia e apresentar mais detalhes sobre este caminho
prossional. Detalhes sobre projetos de pesquisa durante o curso, empresa júnior, possibilidades
de atividades empreendedoras com startup e outros serão também apresentadas.

4.4 Engenharia de Materiais

Resumo não informado.

4.5 Engenharia Mecânica

Resumo não informado.

4.6 Engenharia Mecatrônica

Inicialmente será apresentada uma palestra sobre o que é a engenharia mecatrônica focando em
produto mecatrônico, os setores de aplicação da mecatrônica e o campo de atuação do engenheiro
mecatrônico e seu perl no mercado de trabalho.
Em seguida apresentaremos o curso como um todo evidenciando a grade curricular, do primeiro
e, principalmente do segundo ciclo, os laboratórios, as empresas incubadas, os principais projetos
de pesquisas e as possibilidades de estágio.
No segundo momentos abriremos um espaço para perguntas direcionadas aos docentes, estudantes e engenheiros mecatrônicos já formados no curso. Por m, Teremos a apresentação interativa
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de alguns projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos por alunos do curso de mecatrônica
e uma breve apresentação do centro acadêmico.

4.7 Engenharia de Petróleo

• Apresentação do Curso;
• Demonstração de alguns equipamentos de pequeno porte e de amostras de petróleo;
• Apresentação da Empresa júnior "BRENT Engenharia";
• Demonstração de alguns equipamentos de pequeno porte e de amostras de petróleo;
• Palestra: Os Desaos atuais da Indústria de Petróleo. Por que estudar Engenharia de Petróleo? Ministrada pelo Eng. Flavio Medeiros - Petrobras; e
• Apresentação do Capítulo da "SPE Student Chapter- UFRN (the Society of Petroleum Engineers).

4.8 Engenharia de Telecomunicações

• Mostra Telecom - ensinando Telecomunicações com práticas de laboratório.
• Palestras sobre o curso e sobre o mercado de Telecomunicações. Serão duas palestras, iguais,
em horário marcado (a princípio, 19h15 e 20h45), compartilhando o mesmo espaço da Mostra
Telecom.
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5 Sessões Técnicas
5.1 Sessão I

Tema: CIDADES INTELIGENTES

Segunda feira, 29 de maio de 2017 - Sala 2

16:30
Autores:

Análise sobre o uso das tecnologias de mobilidade urbana da Smart City
Songdo em Natal

MATHEUS TARGINO BARBOSA, KLYFTON STANLEY FERNANDES DA SILVA
QUEIROZ, FELIPE MONTEIRO BLERA, EDUARDO JOSE DE MEDEIROS, JHONAT HEBERSON AVELINO DE SOUZA, ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO

Resumo: Smart city é como são chamadas as cidades que são construídas com base na utilização da tecnologia de informação e comunicação na gestão urbana e ação social. Songdo é um
exemplo de smart city. Localizada na Coréia do Sul, é um projeto que está em desenvolvimento
e construção desde 2004. Com o objetivo de que seja uma cidade livre da emissão de poluentes,
ou emitir apenas 1/3 de gases poluentes em relação a outras cidades de seu porte. Para isso, o
planejamento da mobilidade urbana de Songdo, conta com total incentivo à utilização de veículos
elétricos, através da distribuição por toda a cidade, de pontos de recarga das baterias dos veículos, transportes coletivos aquáticos também movidos a energia, e sensores, que medem o uxo do
trânsito e regulam os temporizadores dos semáforos de acordo com a necessidade. A cidade de
Natal, Rio Grande do Norte, enfrenta diversos problemas de mobilidade urbana, como os congestionamentos em várias avenidas principais, transportes coletivos inecientes e de baixa qualidade,
pavimentação precária e até mesmo a falta de segurança acabam por inuenciar nos problemas
de mobilidade, decorrente da falta de planejamento, estruturação, investimento e diversos outros
fatores. O transporte individual tornou-se o foco dos brasileiros, por inuência política das empreiteiras e indústrias de automóveis. Hoje, o país, assim como a cidade de Natal, sofre com os
problemas de mobilidade urbana. O foco deste trabalho é analisar e relacionar tais problemas com
as diversas ferramentas utilizadas no planejamento de mobilidade urbana em Songdo, avaliando a
possibilidade de realizar adaptações para tais tecnologias serem favoráveis a cidade de Natal e sua
mobilidade. Palavras-chave - Mobilidade urbana, smart cities; Songdo; Natal; tecnologias.

16:50

Autores:

O Turismo nas Smart Cities

Adson Jacinto De Andrade, Marcus Vinicius Silva De Araujo , Jorge Augusto Alencar
Pinheiro, Hilton Fernandes da Cunha Neto, Ítalo Reno Da Silva Souza e Zulmara
Virgínia de Carvalho.

Resumo: De acordo com Benites (2016), uma Smart city de alto nível de inteligência deve
oferecer serviços fundamentados em algoritmos analíticos sobre nuvem de dados para redução de
congestionamentos e melhoria de transporte público; consumo de água, armazenamento e distribuição; logística de eventos culturais, entre outros. O conceito de cidades inteligentes (Smart Cities)
vem pela busca de municípios com serviços mais ecientes, bem como, para trazer melhores experiências para usuários que habitam essas regiões ou seus visitantes. O termo, consolida uma
procura consciente e constante por cidades com melhores mobilidades e acessibilidade, urbanismo,
meio ambiente e sustentabilidade, segurança, educação, energia, empreendedorismo, tecnologias,
inovações e cultura. Para que tudo isso funcione de forma correta, muito vem se investindo em
pesquisas para tornar todos os aspectos citados melhores para seus habitantes. Mas será que essas modicações são pensadas também para atender os turistas que visitam tais cidades? Em que
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ponto a logística está sendo melhorada para atender os visitantes dos países e regiões que adotam
o modo smart? A cultura das Smart Cities utiliza toda a tecnologia de sistema de informação
e comunicação (TIC) para se desenvolver cidades de forma sustentável. Com a crescente necessidade de adaptação das cidades é extremamente necessário que haja uma adaptação para atender
o crescimento urbano. E após quase duas décadas de menções de uma revolução nas metrópoles,
esse trabalho vem para mostrar algumas das pesquisas mais recentes, para o desenvolvimento desse
programa e como ele está sendo difundido. Além disso, iremos fazer um compilado das principais aplicações e conformidades em alguns municípios em relação ao turismo, tendo como visão
que: o desempenho do setor turístico está intimamente relacionado ao comportamento da renda e
sua distribuição, bem como da disponibilidade de tempo livre e outras facilidades propiciadas pelo
desenvolvimento tecnológico (Wilson, 2003).

17:10
Autores:

No quesito mobilidade urbana e acessibilidade, a segurança pública natalense está preparada para as cidades inteligentes?

Alany Yngrid Souza da Fonseca Crislane Anselmo Santiago Fernada Leite dos Santos
Igor Matheus Pereira de Matos Lais Sundfeld Veloso Coautora Zulmara Virginia de
Carvalho

Resumo: O Trabalho aborda a possibilidade de transformar Natal em uma cidade inteligente no
quesito mobilidade urbana e acessibilidade diante do estado atual de insegurança pública. Estudos
recentes demostram que o fenômeno da urbanização está crescendo em ritmo acelerado nos últimos
séculos e resultando em diversos problemas socioeconomicos e ambientais. Entre os problemas mais
comuns estão a gestão de resíduos, a escassez de recursos, poluição do ar, problemas de saúde e
o congestionamento de trânsito. Segundo Shahbazi (2013), um outro conjunto de problemas são
mais social e de organização em sua natureza estão associados com múltiplos e diversas partes interessadas, altos leveis de interdependencia, objetivos e valores competitivos, e complexidade social
e política. Nesse contexto surgem as cidades inteligentes que apresentam soluções inovadores para
esses problemas visam uma melhor qualidade de vida à sua população. Sendo capital potiguar,
Natal, foco em muitos debates sobre mobilidade e acessibilidade, e segurança, soluções inteligentes
poderiam gerar as mudanças necessárias para um melhor dinamismo urbano na cidade. O objetivo
desse trabalho é analisar o setor mobilidade urbana e acessibilidade de cidades inteligentes em diálogo com o contéudo da componente curricular Gestão e economia da ciência, tecnologia e inovação
para demostrar a potencialidade de Natal em promover janelas de oportunidades para investidores
e gestores inovadores. O levantamento de informações aqui presentes foram obtidos atráves de
pesquisa de caráter descritivo e exploratório alicerçada no estudo de caso analisando a trajétoria
econômica da Filândia e do Brasil, bem como o cenário da mobilidade urbana e acessibilidade, e
segurança pública nas cidades Helsínquia e Natal. Toda a análise corre na transição da III para
a IV Revolução Industrial onde o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação viabiliza a construção das cidades inteligentes. Os resultados obtidos demostram que Natal apresenta
potencial para ser inteligente em mobilidade urbana e acessibilidade desde que ajam ações como a
instalação de corredores de ônibus e BRT, ciclovias, incentivo a horários exíveis, integração dos
meios de transporte, sinalização interativa, políticas de restrições de como implantação de pedágio
urbano que são alternativas viaveis e promissoras para a cidade. Ademais, segundo Peñalosa (2014)
o problema da mobilidade transcende o âmbito técnico, sendo assim um fator político. Ou seja, é
destacada a necessidade de uma gestão pública inovadora que promova políticas de curto, médio e
longo prazo que relacionem mobilidade e segurança. Portanto, existem janelas de opotunidades na
cidade que resultariam em economia do dinheiro público, ampliação da receita arrecadada e uma
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melhor qualidade de vida para a população através de troca de políticas tradicionais que vem sendo
desenvolvidas sem respostas expressivas em contrapartida a taxa de crescimento urbano atual por
políticas inteligentes como as usadas em Helsinquia na Filândia.

5.2 Sessão II

Tema: COMUNICAÇÃO / OUTRAS ÁREAS

Segunda feira, 29 de maio de 2017 - Sala 3

16:30
Autores:

A tecnologia como forma alternativa de tratamento dos transtornos emocionais

Andressa Dantas de Souto Costa

Resumo: O suicídio está como a segunda maior causa de morte entre jovens. Essa estatística revela a importância de informar a respeito dos transtornos emocionais, muito comuns
na atualidade e que são um dos principais motivos que acarretam o suicídio. A depressão e o
transtorno de ansiedade afetam o emocional do indivíduo, como consequência a capacidade de se
relacionar e interagir com outros é prejudicada, dicultando a habilidade de identicar e auxiliar
sem conhecimento prévio. Dessa forma, é necessário um prossional especializado na área, que
por diculdade nanceira, falta de tempo ou até mesmo medo de julgamento, muitas pessoas não
procuram esse tipo de atendimento. Nesse contexto, a web, pode entrar como uma ferramenta
importantíssima para informar e socorrer, através de aplicativos que disponibilizem terapia online,
jogos para acalmar e até mesmo lmes e séries. Espera-se que, com esses recursos, buscar ajuda
passe a ser prioridade, quebrando o estereótipo relacionado aos transtornos emocionais imposto
pela sociedade. Palavras-chave: Transtornos emocionais, tratamento, ferramentas.

16:50
Autores:

Comunicação, Criatividade e Conectividade? Sim! A célula de audiovisual
da ComC&T produz.

Hilton Fernandes da Cunha Neto, Josuel Anderson da Silva Teixeira e Zulmara Virgínia
de Carvalho

Resumo: A conectividade de ideias é o que viabiliza a geração de criatividade e inovação (JONHSON, 2012). Dentro desse conceito, em meio a uma geração na qual a cibercultura é dominante,
quais são as estratégias de inovação comunicacional que uma instituição cientíca e tecnológica
pode desenvolver para envolver aqueles que a compõe, bem como aqueles com quem interage? Esse
é o cerne da pesquisa em inovação comunicacional desenvolvida pela célula de audiovisual da
ComC&T, a Assessoria de Comunicação da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir de uma célula de planejamento estratégico de
criatividade, pesquisa e desenvolvimento, a célula de audiovisual produz ilustrações e vídeos, a partir de técnicas de comunicação e criatividade com vistas à conectividade de todo ecossistema de
atores vinculados à ECT. O objetivo desse trabalho é apresentar as tecnologias desenvolvidas pela
célula de audiovisual ComC&T, no âmbito de ilustrações e vídeos. Entre seus produtos, está o
`10 a 01', produção audiovisual que tem como meta contar um pouco sobre seus convidados, em
uma conversa informal, regada com bom humor e a intervenção do entrevistador. Com vistas à
desconstrução do distanciamento discente-docente, a proposta do programa é, com a média de 10
perguntas estabelecidas como base, informar acerca da trajetória dos docentes que fazem parte da
ECT. A produção da célula de audiovisual conta com colaborações na divulgação e na cobertura
de eventos como o MasterClasses, Arduino Day, Cientec, Global Game Jam, bem como com a
produção de cases institucionais como é o caso do 'ECT  Múltiplos Lados'. Dentro das ilustra-
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ções produzidas, destaque para as 'Tirinhas do Tirando', além de quadrinhos educacionais, com a
primeira versão voltada para o ensino de física. Adicionalmente, a célula de audiovisual realiza
pesquisa de percepção pública, como o caso do vídeo `Percepção de Calouros sobre a ECT'. Somado
a tudo isso, a equipe de audiovisual, mostrará algumas das participações na composição de sites
institucionais, somando quase 300 publicações e o desenvolvimento na criação de marcas acadêmicas. Palavras-chave: Audiovisual; Ilustração; Comunicação Institucional; Branding; Inovação
Comunicacional

17:10
Autores:

Robótica como agente incentivador da vocação cientica e tecnológica de
jovens mulheres.

Pablo Javier Alsina ; Adelardo Adelino Dantas de Medeiros ; Carla Wilza Souza de
Paula Maitelli ; Kaline Melo de Souto Viana ; Elitelma da Silva Souza de Araújo;
Wysterlânya Kyury Pereira Barros; Lídia Beatriz Oliveira de Souza.

Resumo: Este projeto visa despertar o interesse de estudantes, do sexo feminino, de nível médio pela área das engenharias e tem parceria com três escolas públicas de Natal ,no Rio Grande
do Norte: (Escola prof. Anísio Teixeira  Natal  RN, Centro Estadual Jesse Pinto Freire 
CENEP Natal  RN e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte Campus Parnamirim), desenvolvendo atividades ligadas a competições de futebol de Robôs.
Fomenta a vocação de alunas de graduação da UFRN para as áreas de engenharias. Mais precisamente, o projeto dispõe-se em engajar estudantes dessas escolas, monitoradas por discentes de
graduação da UFRN e demais membros docentes do projeto, na operacionalização de um time de
robôs capaz de disputar partidas de futebol de forma autônoma e inteligente. Isso possibilita que as
alunas tenham contatos com conhecimentos cientícos e tecnológicos multidisciplinares (mecânica,
eletricidade, matemática, programação, eletrônica, etc.), por meio dessa aplicação prática em atividades lúdicas, que acontecem nos encontros semanais entre essas estudantes do ensino médio e
suas monitoras. Palavras-chave: Desigualdade entre gêneros, Futebol de robôs, Aprender-fazendo,
Time feminino, Equipe multidisciplinar.

5.3 Sessão III
Tema: INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E
NEGÓCIOS TECNOLÓGICOS
Segunda feira, 29 de maio de 2017 - Sala 4

16:30

Autores:

Produção acadêmica da ECT e a sua aplicabilidade no mercado

Janayna Cruz Ibiapina, Francisco Antonio Oliveira Lucena, Gláucio Bezerra Brandão,
Zulmara Virginia De Carvalho, Francisco Anderson Freire Pereira e Silvania de Souza
Araujo

Resumo: A inovação é o motor que move a economia (SCHUMPETER, 1934). Entende-se
como inovação, a tecnologia apropriada pela sociedade e, por sua vez, entende-se como tecnologia
a ciência aplicada. Assim, para que haja inovação, é necessário que, antes, o conhecimento gerado nas universidades possa dispersar-se na sociedade. Atualmente, consolidou-se a visão de um
conhecimento cientíco isolado da sociedade e que, justamente por isso, adquiriu as características
de ser verdadeiro, imune a questionamentos e distante das demandas da população geral (LÉVYLEBLOND, 1992, 1996; NIETO, 2002; MYERS, 2003). Nessa perspectiva, a ciência surge e nda
nos laboratórios de pesquisa das universidades, não havendo propagação desta em todo o meio so-
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cial. No Brasil não é diferente, apesar de ocupar posições signicativas de destaque em rankings de
publicações de artigos (23a posição no ranking mundial e a 1a posição da América Latina), segundo
edição de 2015 do Nature Index, o conhecimento gerado não se reete em todas as esferas sociais.
No contexto da tríplice hélice (Universidade, Governo, Empresa) quase não há interação entre as
esferas: Universidade e Empresa. Nessas circunstâncias, quais são as possíveis ações/estratégias
para aproximar a universidade das demandas das empresas? Sendo assim, a pesquisa tem por objetivo analisar a relação entre a universidade e empresa, comprovando que estas organizações, em
conjunto, podem desenvolver inovações que atendam as necessidades da sociedade. Para tanto, a
metodologia proposta é o estudo bibliográco acerca da relação universidade-empresa e sua contribuição para o processo de inovação, bem como, estudo de caso na Escola de Ciência e Tecnologia
(ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( UFRN) para vericar a relação entre a produção acadêmica e a sua aplicabilidade no mercado. Foram analisados 65 projetos que
são desenvolvidos atualmente na ECT, dos quais 38 tem possibilidade de aplicação no mercado.
Entretanto, apesar do potencial identicado, alguns continuam na esfera da pesquisa. A partir
dessa análise, percebeu-se a fragilidade do transbordamento da produção cientíco-tecnológica para
a absorção do mercado. Palavras-Chaves: Inovação; Hélice Tríplice; Popularização da Inovação;
Desenvolvimento da Inovação.

16:50

Autores:

Arte, Tecnologia e Inovação em Sgt Pepper, dos Beatles

Lauro Meller

Resumo: Em 1o de junho de 2017, comemoram-se os 50 anos de lançamento do LP Sgt Pepper's
Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Marco da carreira dos Fab Four e apontado como um
dos primeiros discos conceituais, Pepper surge num momento em que os Beatles, esgotados com
a estafante rotina das turnês, abandonam os palcos e se tornam uma banda cuja arte caria
inextricavelmente ligada à tecnologia do estúdio de gravação. Se em 1963 eles haviam gravado seu
álbum de estreia, Please Please Me, em uma única sessão que durou aproximadamente doze horas,
Sgt Pepper consumiu quase seis meses para ser nalizado, entre novembro de 1966 e maio de 1967.
Foi com Pepper que os Beatles subverteram a lógica segundo a qual um disco é o registro da execução
dos músicos dentro do estúdio: com carte blanche da EMI, e tendo como produtor o maestro
George Martin, os Beatles utilizam o próprio estúdio como instrumento e abusam dos timbres e
das experimentações, que incluíam trechos gravados de trás para frente, colagens dadaístas, inserção
de ruídos, múltiplos overdubs, e mesmo brincadeiras com o próprio suporte de gravação, o vinil
(na faixa, Sgt Pepper inner groove). Ao nal, produzem uma nova noção do que seria, anal, o
disco: não mais o registro da execução dos músicos, mas uma música que, de tão manipulada em
estúdio, não mais poderia ser reproduzida ao vivo (uma noção que inspiraria outros álbuns clássicos
da Música Popular, como Dark Side of the Moon, do Pink Floyd). Além dessa impactante inovação,
Sgt Pepper também é apontado, ao lado de Freak Out (Frank Zappa, 1966) e de Pet Sounds (Beach
Boys, 1966), como um dos primeiros discos conceituais: LPs cujas faixas estariam tematicamente
ligadas umas às outras, formando um todo coerente, em oposição aos discos lançados até então,
que traziam uma ou duas faixas de trabalho (singles), seguidas por diversas outras faixas sem
conexão temática entre si. Independentemente de haver ou não um o condutor temático em
Pepper  que seria, para alguns, uma caleidoscópica alegoria da identidade inglesa  o certo é que
se trata de um dos discos mais inspirados e inspiradores da Música Popular ocidental. No show
da Banda do Sargento Pimenta, os Beatles colocam sua arte (with a little help from technology)
para funcionar, mesclando guitarras elétricas e metais de uma banda militar (Sgt Pepper's Lonely
Hearts Club Band); recrutando uma big band de jazz para falar, com bom humor, sobre a velhice
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(When I'm 64); trazendo a pena literária de Lewis Caroll à letra de Lucy in the Sky with
Diamonds; utilizando os sons plangentes de um quarteto de cordas e de harpa para emprestar
lirismo à história de uma adolescente que foge por amor (She's leaving home); esbanjando ironia
no título de Good Morning, Good Morning, em que se descreve a esmagadora rotina da workingclass em uma típica cidade do Norte da Inglaterra; fazendo-nos cúmplices das investidas amorosas
do eu lírico (Lovely Rita); levando-nos ao picadeiro de um espetáculo circense da Era Vitoriana
(Being for the Benet of Mr Kite); ou nos arrebatando no turbilhão orquestral de A Day in
the Life. Nesta apresentação, parto de informações sobre o contexto social e histórico em que
Sgt Pepper foi produzido e comento o seu Making Of para, então, convidar a plateia a redescobrir
essa obra-prima, 50 anos depois, por meio da audição do disco e da análise de seus elementos
lítero-musicais e grácos.

17:10

Autores:

A Inovação é Pop!

Uderlan Rodrigues de França; Carlos Alexandre Camargo de Abreu, Efrain Pantaléon
Matamoros e Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: Do pós Segunda Guerra Mundial até a década de 1960, a economia da Coreia do
Sul era tão fragilizada quanto a dos países africanos mais pobres. Quais foram as estratégias
que a transformaram em um país de economia dinâmica? Muitos teóricos apontam para o acúmulo de capacidade tecnológica e uma forte difusão da cultura da inovação e do empreendedorismo
(FIGUEIREDO e PINHEIRO, 2017). Criar estratégias de desenvolvimento socioeconômico é o
objetivo central de todas as atividades do grupo Negócios Tecnológicos da Escola de Ciências e
Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Entre os desaos,
está o transbordamento da produção acadêmica na economia norte riograndense e a apropriação
social da produção cientíca, tecnológica e inovativa. A fragilidade da apropriação social da interdependência entre ciência, tecnologia e inovação se traduz em cidadãos reféns de estruturas de
mercado e das instabilidades dos processos de desenvolvimento socioeconômico. Dentro desse contexto, esse trabalho apresenta o projeto 'Popularização da Inovação em unidades de ensino básico
sob vulnerabilidade socioeconômica (A Inovação é Pop!)', que objetiva emponderar o aluno como
vetor de mudança socioeconômica tornando-o protagonista no pensar em situações-problemas e
suas soluções. Nessa ação, a inovação congura-se como uma alternativa para que jovens da rede
pública de ensino possam conhecer o mundo do empreendedorismo e inovação como forma de mudar sua realidade. O projeto tem suporte em atividades de ensino e pesquisa, de forma que, para os
discentes em atividade curricular, congura-se como uma experiência completa diante da missãocerne da universidade voltada para a geração de valor para a sociedade. Por meio de ocinas
presenciais expositivas e interativas, bem como innovathons, o projeto visa difundir a cultura da
inovação, UFRN afora. Palavras-chave: Apropriação Social da Ciência, Tecnologia e Inovação;
Desenvolvimento Socioeconômico; Cultura da Inovação.

5.4 Sessão IV
TERIAIS

Tema: APLICAÇÕES BIOMÉDICAS / BIOMA-

Segunda feira, 29 de maio de 2017 - Sala 5

16:30
Autores:

Avaliação do Leap Motion para reconhecimento múltiplo de postura das
mãos

André Fonseca Cavalcanti, Francisco Bianor Souza de Medeiros e Rummenigge Rudson
Dantas
26

Resumo: Leap Motion é um equipamento que transforma mãos e dedos em dispositivos de
entrada, com ele é possível controlar o computador, substituindo o mouse e / ou teclado. O
objetivo é vericar se é possível utilizar o Leap Motion em aplicações de reabilitação de pessoas
que sofreram acidentes vasculares cerebrais e também como futuro parâmetro na análise dos dados
obtidos nos protótipos de luvas desenvolvidos no laboratório de Tecnologias Educativas, Assistivas
e Multimídia da Universidade Federal de Rio Grande do Norte.

16:50

Autores:

FABRICANDO OSSOS EM LABORATÓRIO

Thaíla Gomes Moreira, Kaline Melo de Douto Viana

Resumo: Os ossos humanos são formados por água, compostos orgânicos e compostos inorgânicos, que correspondem a cerca de 9, 20 e 69% de sua composição respectivamente. A fase
majoritária, também chamada fase mineral, é composta principalmente de fosfatos de cálcio, e os
materiais sintéticos a base desses fosfatos atraem muita atenção nas áreas médica e odontológica,
sendo a hidroxiapatita (HAp) o principal representante biocerâmico, devido a composição química
similar a do material biológico, ausência de reações imunológicas por sua biocompatibilidade, e
por estimular o crescimento de novas células ósseas, que podem absorver e substituir o material
sintético ou simplesmente ligarem-se a ele. As aplicações mais rotineiras da HAp são em cirurgias
ortopédicas, intervenções odontológicas e cirurgias plásticas reconstrutoras. A HAp pode ser extraída de diferentes fontes naturais como ossos bovinos, por exemplo, ou produzida diretamente a
partir de reagentes sintéticos. Existem ainda diversas técnicas de fabricação, utilizadas de acordo
com a aplicação nal do material, por possuírem inuencia direta na estrutura do material cerâmico
obtido. Este trabalho teve como objetivo discutir quais as principais aplicações, fontes e métodos de
fabricação da hidroxiapatita, além de produzir pós do material via reação de combustão, uma das
técnicas mais utilizadas e de menor custo. E é ainda parte de um projeto de pesquisa desenvolvido
na Escola de Ciências e Tecnologia que tem por objetivo a produção de HAp nanoestruturada.

17:10

Autores:

Tentei prever o movimento do braço robótico e olha só no que deu

Samuel Cavalcanti, José Eduardo Santos de Medeiros, Orivaldo Vieira de Santana
Junior e Kellen Carla Lima

Resumo: Viu-se necessário encontrar um método eciente para antever futuras posições de
um braço robótico. A partir disto, surgiu a dúvida se poderíamos mapear o movimento do braço
através da regressão linear e múltipla e, assim, ajudar pesquisas futuras com o mesmo problema.
Para tanto, foi necessário simular no programa V-REP, um braço, adicionar uma câmera capaz de
obter posições no eixo x e y do órgão terminal e um algoritmo para movimentar o braço, e só então,
obter a cinemática direta e inversa do braço robótico. As peças do braço robótico foram baixadas
pelo site AURO Arm (http://www.thingiverse.com/thing:225513) e importadas para o V-REP,
organizadas e posicionadas, nelas foram adicionadas joints, peças próprias do programa usado
que simulam articulações, para a simulação dos movimentos do braço. Fora isso, foi criado uma
esfera vermelha posicionada de forma que representasse o órgão terminal. Outro recurso utilizado
no V-REP foi poder simular uma câmera onde o usuário pode ver a imagem simulada e aplicar
ltros disponíveis pelo programa. Um desses ltros permite localizar a posição de uma determinada
cor na imagem e assim, após congurado para localizar o vermelho da esfera, foi possível encontrar
as posições no eixo x e y do braço. Com a ajuda com o professor Orivaldo Vieira de Santana
Junior, foi feito um algoritmo criador de movimentos aleatórios do braço em que salva as posições
do braço e da esfera em um arquivo de texto, para isso foi necessário um remote API para fazer a
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conexão do código em C++ com o V-REP. Para avaliar o quanto a regressão é viável foi denido
dois tipos de coleta, o movimento do braço em linha e em plano, após a coleta de dados do braço
perceberemos que havia uma enorme quantidade de dados e era necessário usar o programa R que
nos auxiliou na análise. Contudo, após a análise dos dados foi observado que a regressão linear
e múltipla não foi capaz de prever os movimentos do braço robótico, pois as variáveis analisadas
na regressão linear e múltipla se mostrarem não correlacionadas. Sendo assim, sugere o uso do
modelo matemático para antever satisfatoriamente os movimentos do braço.

5.5 Sessão V

Tema: ENSINO

Segunda feira, 29 de maio de 2017 - Sala 6

16:30
Autores:

Processos de melhoria contínua da monitoria de GECTI. O que nos ensina
as turmas anteriores?

Pâmella Rafaela Dantas de Freitas; Heitor Marcelino Ovídio de Oliveira; Naiara Nunes de Oliveira; Carlos Alexandre Camargo de Abreu, Efrain Pantaléon Matamoros e
Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: Diante da transição da III para a IV Revolução Industrial, dentro do contexto de economias fragilizadas, uma das principais estratégias de desenvolvimento socioeconômico passa pela
formação de egressos não apenas com conhecimentos técnicos, mas, e principalmente, de prossionais cientes do papel da inovação na dinâmica econômica e das ferramentas de empreendedorismo
para realizá-la, bem como capazes de utilizar a formação adquirida para resolver problemas atuais.
Por outro lado, a famosa inquietação de Balzan (1999), Por que limitar-se a transmitir conhecimentos se os estudantes dispõem para isto, além da imprensa escrita, inventada há mais de 500
anos, outros meios de acesso às informações? Por que não privilegiar discussões em torno de
temáticas levantadas junto aos alunos? Porque não prestigiar a aquisição de mentes criativas e
inquiridoras, através de debates, de resoluções de problemas extraídos da própria realidade sociocultural?  evidencia, além da viabilidade, a importância do protagonismo discente nos processos
de ensino-aprendizagem. Desde a sua implantação, o componente curricular `Gestão e Economia
da Ciência, Tecnologia e Inovação (GECTI)' empodera o aluno ao conduzi-lo a se apropriar do
pensar em problemas e soluções no campo da Ciência, Tecnologia, Inovação e Sociedade, tirando-o
da passividade da transmissão tradicional de conhecimento. Entre as estratégias utilizadas, estão
ocinas e análises críticas, centradas em situações-problemas reais e contemporâneas, nas quais a
monitoria assume a orientação dos instrumentos avaliativos associados em seus plantões. É dentro
desse contexto, visando à melhoria contínua dos processos de ensino-aprendizagem da disciplina,
que se encontra a discussão-cerne desse trabalho: o quão eciente está sendo essa condução? De
caráter descritivo e exploratório, a pesquisa é centrada na análise estatística de dados das turmas
anteriores, entre 2010 e 2016. Nessa ação, além de ser protagonista na pesquisa, a monitoria
apropria-se da sua análise para a melhoria continua de suas próprias práticas. Entre os objetivos
da pesquisa, investiga-se a existência de padrões comportamentais das turmas. Análises preliminares mostram assinaturas grácas similares entre turmas, no uxo de envio de instrumentos
avaliativos, e que o comprometimento dos discentes, na realização desses instrumentos, contribui
fortemente para o encerramento do componente curricular com êxito. A partir dos resultados da
pesquisa, também se objetiva uma revisão das práticas e da apresentação do conteúdo. Nesse cenário, o discente-monitor, além de elo integrador entre discentes e docentes, possui ações de pesquisa
centrada em metodologias educacionais, o que contribui, de forma signicativa, para sua iniciação
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à docência.

16:50
Autores:

Um algoritmo baseado em espaços de formulações para o problema de clustering heterogêneo

Éverton Santi, Lucas Lyon de Azevedo, Pedro Ivo de Souza Junior

Resumo: Apresenta-se neste trabalho um algoritmo baseado em espaços de formulações para a
solução do Problema de Clustering Heterogêneo (PCH). Este problema difere das abordagens mais
tradicionais (single linkage, mínimos quadrados) ao realizar o agrupamentos de dados, pois considera como entrada múltiplas matrizes de distâncias. Esta característica da formulação do problema
é adequada para o trato de dados heterogêneos, evitando-se a perda de informação gerada pelo processo de agregação. Adicionalmente, ao se trabalhar com espaços de formulações, sabe-se que um
problema de otimização pode ter formulações distintas e que soluções que são pontos estacionários em uma formulação, não necessariamente são pontos estacionários em outra. Desta forma,
utilizar diferentes formulações de maneira alternada pode permitir que o processo de otimização
seja continuado ao se atingir um ótimo local apenas com uma mudança de formulação. Evita-se,
desta forma, abordagens baseadas em vizinhanças, para as quais são necessárias, em geral, diversas
adaptações para problemas distintos. Neste trabalho, comparam-se os resultados obtidos pelo algoritmo proposto aos melhores resultados apresentados na literatura para o problema de clustering
heterogêneo. A análise destes resultados sugere que o novo algoritmo é competitivo em relação
ao estado da arte, podendo ser aprimorado para atingir níveis ainda maiores de performance e
qualidade de soluções.

17:10
Autores:

Aplicação de Medidas descritivas em um teste com uma amostra de bra
de curauá

Matheus costa de morais Maria Paula De Carvalho Freire

Resumo: O que nos motivou a realizar essa análise é mostrar que a probabilidade e estatística
pode andar em conjunto com a engenharia, também queremos demonstrar a importância da bra
de curauá, que por ser uma bra que apresenta uma ótima resistência, maciez e peso reduzido,
ainda tem um ótimo custo benefício, pois a mesma é uma bra vegetal, logo ela se torna um
valioso produto de uso industrial, principalmente no meio automobilístico. Assim o objetivo do
nosso trabalho é ressaltar as vantagens do uso da mesma, pois se colocarmos ela em comparação
com as bras sintéticas existentes, ela terá a vantagem de apresentar uma ótima eciência em
suas funções e um preço mais agradável. Para tanto, nessa pesquisa utilizou-se um conjunto de
dados na análise de tração do material de bra de curauá. Utilizaram-se as medidas numéricas
descritivas com o intuito de obter de forma organizada os parâmetros de média, mediana, valores
máximos e mínimos, desvio para os dados de tensão do teste de tração com amostrar de bra de
curauá. A mesma permite a identicação mais resumida das condições e cenários, mediante a
cálculos estatísticos de um conjunto de amostras de uma determinada população dos quais nesse
escopo são as variáveis explanatórias e quantitativas deste teste. Palavras Chave: Análise, curauá,
medidas numéricas, comparação.
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Análise com Medidas Descritivas em uma amostra de bra de curauá

Matheus Costa de Morais Maria Paula de Carvalho Freire

Resumo: O que nos motivou a realizar essa análise é mostrar que a probabilidade e estatística
pode andar em conjunto com a engenharia, também queremos demonstrar a importância da bra de
curauá, que por ser uma bra que apresenta uma ótima resistência, maciez e peso reduzido, ainda
tem um ótimo custo benefício, pois a mesma é uma bra vegetal, logo ela se torna um valioso
produto de uso industrial, principalmente no meio automobilístico. Assim o objetivo do nosso
trabalho é ressaltar as vantagens do uso da mesma, pois se colocarmos ela em comparação com as
bras sintéticas existentes, ela terá a vantagem de apresentar uma ótima eciência em suas funções
e um preço mais agradável. Para tanto, nessa pesquisa utilizou-se um conjunto de dados na análise
de tração do material de bra de curauá. Utilizaram-se as medidas numéricas descritivas com o
intuito de obter de forma organizada os parâmetros de média, mediana, valores máximos e mínimos,
desvio padrão e sua variância para os dados de tensão do teste de tração com amostrar de bra
de curauá. A mesma permite a identicação mais resumida das condições e cenários, mediante a
cálculos estatísticos de um conjunto de amostras de uma determinada população dos quais nesse
escopo são as variáveis explanatórias e quantitativas deste teste.. A partir disso, foram obtidos
os seguintes resultados: Conjunto de dados: Soma dos dados coletados: 2247,5 Média: 118,9283
Mediana: 118,4283 Quartis: 1o : 110,9283 2o : 118,4283 3o : 125,9283 Amplitude: 29 Amplitude
Interquartil: 15 Variância: 80,26785714 Desvio-Padrão: 8,959233067 Coeciente de Variação:
7,533306258 Limite Inferior: 88,4283 Limite Superior: 103,4283 Box-Plot: Pode-se observar no
box-plot que os dados se organizam em torno da média e mediana, e ambas estão basicamente no
centro, devido a mediana estar no centro da concentração de dados, pode concluir que o formato
de distribuição dos dados é simétrico, ou seja ou valores usados variam pouco entre si. (Dados
Calculados no Excel)

16:50

Autores:

Automação em Química Laboratorial: Tecnologia aplicada à segurança.

Eduarda Valéria de Freitas Morais; Gilvandro César de Medeiros; Mateus de Assis
Silva.

Resumo: A química é um dos pilares da ciência moderna e contribui diretamente para o surgimento e avanço de outras ciências, como também da tecnologia em geral. Logo, conhecimentos
nessa área são de suma importância para pesquisadores, cientistas e engenheiros. Assim, estudantes do Bacharelado em Ciências e Tecnologia devem aprender e estarem aptos a aplicar, em
ambientes laboratoriais, as teorias químicas estudadas em sala. Dentre os riscos inerentes às atividades laboratoriais, pode-se denir o contato com gases inamáveis e/ou tóxicos, os quais podem
causar desde danos físicos para pessoas ou materiais expostos, como queimaduras e explosões, até
danos biológicos para os usuários do laboratório que entrarem em contato com os gases, como alterações respiratórias causadas por gás amônia (NH3), por exemplo. Outro problema encontrado
em recintos semelhantes é a falha em testes e/ou experimentos devido à mudanças indesejadas
em variáveis do sistema com o qual se trabalha (temperatura e/ou pressão, por exemplo). Para
garantir maior segurança e eciência, o sensoriamento eletrônico destinado aos âmbitos laboratoriais mostra-se como uma ferramenta útil. Diante disso, o presente projeto propõe uma alternativa
de sistema automatizado, de fácil implementação e eciente, voltado ao sensoriamento de gases.
Tal sistema objetivaria a interpretação de características do ambiente através de sensoriamento
especíco e a aplicação de devidas respostas. A metodologia utilizada consistiu em pesquisas sobre
possíveis insalubridades em ambientes laboratoriais, onde se analisou sistemas utilizados para mi-
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nimizar e até evitar tais perigos. Com esses dados em mãos, foram pesquisadas opções de sistemas
automatizados de implementação acessível e ecaz. A partir disso, deniu-se o uso do sensor MQ2, por possuir a capacidade de detectar uma ampla gama de gases indesejados, conectado à placa
microcontroladora Arduíno - cuja função baseia-se em utilizar os dados emitidos pelo sensor acima
citado e realizar as devidas respostas (avisos sonoros, visuais, etc.). Tal microcontrolador foi escolhido por ser uma plataforma versátil e didática, além de contar com uma ampla comunidade de
apoiadores. Por m, concluiu-se a pesquisa com um aprofundamento na compreensão do funcionamento do sensor. O sensor modelo MQ-2 possui capacidade de detectar baixas concentrações (a
partir de 300 ppm) de gases inamáveis (GLP, Propano, Butano, Hidrogênio, Álcool, Gás Natural,
dentre outros) e fumaça no ar. Os resultados encontrados nas pesquisas realizadas demonstram
que sistemas baseados em Arduíno aliado ao sensor MQ-2 são capazes de detectar com eciência
situações em que há a presença de gases inamáveis na atmosfera. Tendo em vista o exposto,
discute-se que este projeto é passível de implementação e utilização em ambientes laboratoriais.
Isto ocorre pois, devido ao equipamento elencado, o sistema consegue realizar as tarefas a ele destinadas. Entretanto, torna-se necessário considerar que a pesquisa realizada até então encontra-se
como puramente teórica, logo, apesar dos testes disponíveis em bibliograas virtuais apresentarem
seu comportamento de forma otimista, sua implementação prática implica testes especícos para
validação de sua performance. Dessa forma, conclui-se que a utilização da ferramenta proposta
para a resolução do problema mencionado é uma alternativa viável e eciente, podendo ser implementado por discentes e aplicado em laboratórios da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT).
Palavras-Chaves: Química, Automação, Segurança.

17:10

Autores:

Estabilidade do Pêndulo Invertido.

Leandro de Oliveira Nobre

Resumo: Um pêndulo simples pode ser considerado estável em sua posição ordinária,no entanto,
tem-se conhecido um método que gera estabilidade em sua posição invertida com a utilização de
uma base oscilante. Utilizando métodos numéricos com o auxílio do software Wolfram Mathematica, poderemos observar regiões regulares e irregulares desse sistema. A partir das condições
determinadas pelo desenvolvimento da teoria de Floquet, aplicada nesse contexto, obtemos os valores dos multiplicadores de Floquet ideais para o sistema invertido, ou seja, que tenha soluções não
exponenciais, isto é, periódicas, em conjunto com a equação de Mathieu que descreve movimento
oscilatório parametrizado, proveniente do desdobramento da função de Lagrange do sistema na
equação de Euler-Lagrange, nesse caso. Este é um caso que claramente é perceptível o crescimento
que houve na observação dos fenômenos com o uso da matemática computacional, visto que as
equações diferenciais examinadas possuem soluções de acordo com um conjunto de parâmetros e
grácos complexos.
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Cidades Inteligentes (Apropriação da tecnologia por grupos social vulneráveis social e economicamente)

CO AUTORA: ZULMARA VIRGÍNIA DE CARVALHO. AUTORES: CARLOS LAELTON BENTO DA CRUZ, PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO E SILVA, ROBERT BRUCE DE SAINT GEORGE, THIAGO DE LIRA BEZERRA.
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Resumo: O nosso artigo cientíco parte do conceito das cidades inteligentes com ênfase em
como as pessoas vulneráveis social e economicamente vão se apropriar das tecnologias que acompanha essas cidades. O que nos motivou a pesquisar sobre esse tema foi à preocupação de como
garantir que essas pessoas não serão excluídas no processo de smartcação sabendo como é realidade brasileira. Com isso garantido que a parte vulnerável socioeconômica da sociedade esteja
inserida no processo de smartcação ca fácil de desenvolver a economia sustentável, pois uma
sociedade igualitária proporciona um melhor desenvolvimento econômico e social. O objetivo da
pesquisa é compreender o diálogo entre os setores das Cidades Inteligentes e o conteúdo do componente curricular para contribuir com a construção das cidades inteligentes brasileiras, logo nossa
pesquisa foi desenvolvida com caráter descritivo e exploratório alicerçada em estudo de caso e
também no artigo cientico do Doutor em Gestão do Conhecimento Lucas Novelino Abdala da
Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso artigo terá importância na transição da III
para a IV Revolução Industrial onde o uso intensivo de Tecnologias de Informação e Comunicação
viabiliza a construção das Cidades Inteligentes. Desenvolvemos nosso estudo analisando a Rússia
especicamente a cidade Skolkovo, a parti desse estudo adaptamos para o Brasil precisamente para
a cidade de Natal buscando nessa transição torna essa cidade uma smart city desenvolvendo a
sua economia e tornando o padrão de vida social igual e melhor para todos.

16:50
Autores:

Implementação de Cidades Inteligentes no Brasil: uma abordagem abrangente e os principais desaos

João Paulo Bezerra Fernandes, Joyce Marina Paiva da Silva, Íris Florêncio de Melo,
Bárbara de Oliveira Rocha, Fernanda Dutra Miranda.

Resumo: O artigo objetiva mostrar uma visão geral sobre o que são Cidades Inteligentes, seus
principais setores, e os principais desaos para a sua implementação na cidade de Natal, localizada
no nordeste brasileiro. Sobre os aspectos teóricos, foram analisados sobre 3 eixos, a infraestrutura
tecnológica, os o aspectos humanos e o eixo das instituições, com foco na transição da III para a
IV Revolução Industrial, uma vez que, os setores das Cidades Inteligentes dialogam diretamente
com aspectos do desenvolvimento econômico. No tocante da metodologia, para investigar o potencial de apropriação de tecnologias inteligentes para o desenvolvimento das cidades, foi feita
uma análise comparativa entre a trajetória econômica de Cingapura e Brasil. Como resultado,
Cingapura destaca-se como uma cidade altamente tecnológica e inteligente. Na direção de pensar
estratégias de implementação das Cidades Inteligentes, a análise evidencia, não apenas a fragilidade nos processos de apropriação tecnológica, mas também a urgência de investimentos, em todo
território brasileiro e, de forma mais acentuada em Natal. Keywords  Cidades Inteligentes;
Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.

17:10
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Extensões de Gramáticas de Expressões de Parsing e suas Aplicações

Sérgio Queiroz de Medeiros, José Tobias Souza dos Santos,Hugo Cavalcanti Cabral e
Luiz Eduardo Barros de Araújo Filho

Resumo: Na área da programação erros de sintaxe são cometidos frequentemente, e em se
tratando de programadores novatos isso pode ser um problema, pois alguns erros são difíceis de
serem corrigidos, devido a algumas mensagens de erro não relatarem de forma clara qual foi o
erro cometido, como concluído no artigo Frequency distribution of error messages. Notamos que
há também outros trabalhos voltados para a vericação das mensagens de erro como o trabalho 37
million compilations que trata de erros de compilação e execução cometidos por estudantes de pro-
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gramação. Diante disso resolvemos vericar se mensagens diferentes para o mesmo erro sintático
inuenciam no tempo de resolução dele. Para essa vericação estamos desenvolvendo um experimento que será realizado com alunos da disciplina Lógica de programação da Escola de Ciências e
Tecnologia. Ele contará com o auxílio de uma ferramenta online e dois compiladores prossionais
para a linguagem C++ que gerarão as mensagens de erro. Na ferramenta online estarão presentes
seis códigos, cada código contendo apenas um erro de sintaxe distinto, essa ferramenta medirá o
tempo gasto por cada programador para resolver cada erro. O tempo limite para a resolução de cada
erro é de seis minutos, tendo passado esse tempo a ferramenta automaticamente exibirá o próximo
código na tela, se o aluno corrigir o erro em um tempo menor que o tempo limite ele pode avançar
o código e tentar corrigir os próximos erros. Os compiladores utilizados serão o compilador da
Microsoft conhecido como Visual C++, e o g++. Para os erros sintáticos do experimento esses
compiladores geram mensagens de erro diferentes, o que nos permitirá testar se essas mensagens
têm inuência no tempo de correção do erro. Esse experimento será realizado da seguinte forma:
por ordem de acesso à ferramenta os programadores novatos serão divididos em quatro grupos: o
grupo A com o compilador g++ com suas mensagens de erro em inglês, o grupo B também com o
compilador g++, mas com suas mensagens de erro traduzidas para o português, o grupo C com o
compilador da Microsoft, o Visual C++, com as mensagens de erro em inglês e o grupo D com o
mesmo compilador do grupo C, porém com as mensagens de erro traduzidas para o português.
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Algumas aplicações de componentes curriculares básicos do Bacharelado de
Ciências e Tecnologia

Joélison Thomirez Roque do Nascimento; Nathan Palhares Vasconcelos; Stéfani Meireles Giacomelli

Resumo: Há ingressantes do Bacharelado de Ciências e Tecnologia (BCT), na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que costumam se perguntar por que precisam aprender
determinados conteúdos de componentes curriculares básicos. Mesmo cientes de que são graduandos de um curso interdisciplinar da área de ciências exatas e tecnológicas, há quem faça essas
indagações até em relação aos componentes de matemática, química e física. Nessas áreas de conhecimento, especicamente, os graduandos são apresentados a fórmulas e/ou a métodos que são
aplicáveis à resolução/minimização de problemas reais do mundo social. Não se trata, pois, de
mera abstração. Todavia, é possível que  a muitos ingressantes  isso não esteja claro. Devido
a isso, fazer uma ponte entre disciplinas básicas do BCT e possíveis aplicações dos conceitos que
nelas se aprende é uma importante função da tutoria. Nesse sentido, a presente comunicação oral
tem por objetivo apresentar algumas aplicações para assuntos abordados por matérias básicas do
BCT. Para tanto, exemplicaremos tanto com problemas relativos à interface BCT e engenharias
subsequentes quanto com situações do próprio cotidiano da vida social. Pensamos que demonstrar,
por exemplo, a importância de se calcular uma soma de vetores ou entender o porquê de sua direção e sentido, além da intensidade, pode ressignicar a visão dos ingressantes para a disciplina de
Álgebra Vetorial. Anal, esse conceito é usado cotidianamente pela engenharia, como em projetos
de treliças. De maneira análoga, muitos se perguntam por que estudar eletroquímica ou para que
aprender a resolver derivadas e integrais. Esses conteúdos de Cálculo I são importantes em todo
o BCT, seja para quem vai seguir a ênfase tecnológica (engenharias) seja para aqueles que optam
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por outras ênfases do curso. Aliar teoria e prática requer um olhar mais experiente. É nesse ponto
que pretendemos colaborar.

16:50

Autores:

Mobilidade acadêmica internacional: um olhar insider

Alexandre Hugo de Araujo Barbosa, Cellany Ramos Anacleto, Mariana da Silva Lavoura

Resumo: Mobilidade acadêmica internacional: um olhar insider Cellany Ramos Anacleto , Mariana da Silva Lavoura, Alexandre Hugo de Araujo Barbosa (ECT/UFRN) A mobilidade acadêmica
internacional voltada para estudantes de pós-graduação e para professores universitários existe há
muitas décadas no Brasil. Porém, o incentivo governamental para fazer parte da graduação em uma
instituição estrangeira só ocorreu durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousse. De 2011 a
2016, cerca de cem mil graduandos puderam ter essa experiência por meio do programa Ciências
sem Fronteiras (CsF). Nesse período, houve quem defendesse o programa e quem o considerasse
um gasto excessivo para um retorno incerto ao País. Nessa contenda, as vozes menos ouvidas foram a de graduandos que participaram do CsF. Que aspectos positivos e/ou negativos são levados
em consideração quando esses graduandos avaliam suas próprias experiências no CsF? Qual é a
avaliação deles em relação a esse programa? Como veem o m do CsF? É para reetir sobre as
respostas a essas indagações, as quais representam a construção de um olhar insider em relação ao
CsF, que a presente comunicação objetiva mapear aspectos salientados pelos respondentes de um
questionário (por meio do aplicativo Typeform) sobre mobilidade acadêmica internacional nanciada pelo CsF. Os resultados gerados podem gerar uma reexão sobre o referido programa a partir
da perspectiva de quem dele participou, além de oferecer subsídios àqueles que pretendem passar
por uma experiência de mobilidade acadêmica internacional embora não mais pelo programa CsF,
recentemente extinto no governo Temer. Palavras-chave: mobilidade acadêmica internacional;
programa Ciências sem Fronteiras; olhar insider.
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Potiguar Rocket Design: o foguetemodelismo na UFRN

André dos Santos Cordeiro, João Paulo S. de Lima e Matheus Bezerra Dantas Saraiva
(ECT/UFRN)

Resumo: A Potiguar Rocket Design (PRD) é a equipe de foguetemodelismo da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Essa equipe começou a ser formada em meados de
fevereiro de 2016 e está em fase de cadastramento como projeto de extensão. Apresentando caráter
multidisciplinar, a PRD é orientada por um professor do Departamento de Engenharia Mecânica
e é composta atualmente por dezesseis graduandos de diferentes cursos: Ciências e Tecnologia
(C&T), Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. É objetivo geral
da PRD desenvolver e aperfeiçoar tipos especícos de foguetes com vistas a representar a UFRN
na Competição Brasileira Universitária de Foguetes (COBRUF), realizada anualmente no Centro
de Lançamento Barreira do Inferno, em Parnamirim/RN. Nesse sentido, devido à complexidade
de construção de um foguete e de todos os aparatos inerentes ao lançamento com as características
técnicas desejadas, foi necessário dividir o projeto em cinco subsistemas, a m de obter uma gestão
mais eciente de tempo e de recursos. Acerca desse projeto, a presente comunicação oral tem três
objetivos: especicar os tipos de foguetes que a PRD pretende desenvolver; explicar brevemente os
cinco subsistemas desse projeto; divulgar essa linha inovadora e multidisciplinar de estudo e de
trabalho entre graduandos de C&T e outros cursos (mesmo que não sejam subsequentes a C&T).
Vale ressaltar que o investimento no foguetemodelismo na UFRN aponta para uma tendência de
gerar processos e produtos tecnológicos resultantes de ações inovadoras, além de metodologias de
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trabalho interdisciplinar que permitam à equipe a aplicação de conhecimentos teóricos desenvolvidos
na esfera acadêmica em função de práticas prossionais externas a ela. Isso posto, a relevância
desta comunicação oral se justica pelo fato de a divulgação das ações iniciais da PRD e de
algumas projeções futuras para a comunidade acadêmica, bem como para toda a sociedade norterio-grandense, ter o intuito de incentivar o engajamento cientíco de uma forma geral. Isso é
fundamental para o sucesso do mencionado projeto. Palavra- chave: Foguetemodelismo. Potiguar
Rocket Design. Ciências e Tecnologia.
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Podcast de divulgação acadêmica: constituição de um modelo a partir de
uma experiência em cursos da área tecnológica dos ensinos técnico e superior
da UFRN

Elton Figueiredo e Eugênio Paccelli

Resumo: A relação com a tecnologia consiste em um elemento essencial da formação prossional da ECT-UFRN. Nessa direção, é clara a ampla exploração dos aspectos técnicos envolvidos
nas formações oriundas daquela Unidade. Tal caminho formativo, inserido na educação atual,
possui como importante demanda o desenvolvimento acerca das dimensões educativas das tecnologias. Anal, embora tratem de formações que não se relacionam centralmente com licenciaturas,
é evidente a necessidade do desenvolvimento de aspectos acadêmicos relacionados ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem a partir dos meios tecnológicos. Tal competência torna-se
necessidade típica de um contexto marcado pela constante demanda por atualização formativa, a
qual pode ser bastante viabilizada por estratégias ecazes no trato com a tecnologia educacional.
Por essa razão, emerge a relevância que o aluno da ECT desenvolva seu entendimento e experiência no trato com tecnologias educacionais. Tal desenvolvimento indica pode ser viabilizado de
forma ecaz pela atuação discente no presente projeto a partir de ações que levam à inserção no
efetivo desenvolvimento de uma tecnologia educacional, a partir de um estudo que pode servir como
importante oportunidade para o discente maturar seu pensamento e prática no escopo da produção
cientíca.

20:50
Autores:

Reexões sobre a interdisciplinaridade e o campo CTS nos bacharelados em
ciências e tecnologia

Jane Cláudia dá Silva, Prof.a Dr.a Carla Giovana Cabral

Resumo: Título: Reexões sobre a interdisciplinaridade e o campo CTS nos bacharelados em
ciências e tecnologia Autoras: Acadêmica Jane Cláudia da Silva e Prof.a Dr.a Carla Giovana Cabral Este trabalho se remete ao projeto de pesquisa Educação Ciência, Tecnologia e Sociedade no
Brasil. Um de seus objetivos é mapear os bacharelados interdisciplinares em ciências e tecnologia
no Brasil e vericar a presença de princípios do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
nos documentos ociais, vericando o que foi apropriado pelos projetos pedagógicos dos cursos em
relação a Ciências Humanas e interdisciplinaridade. Estudamos também a apropriação curricular
do conteúdo dos documentos ociais nos projetos pedagógicos de curso e dos princípios do campo
CTS, observando a expressão de concepções de currículo. O Decreto n.o 6.096, de 24 de abril
de 2007, que criou o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI),
implantou no país os Bacharelados interdisciplinares (BRASIL, 2010). Bacharelados Interdisci-
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plinares (BIs) e similares são graduações de natureza geral e são organizados por grandes áreas
do conhecimento e tem objeto de forma interdisciplinar, exibilidade curricular (BRASIL, 2010).
Esse modelo de graduação tem fortes inuências europeia e estadunidense. Neste momento da
pesquisa, estudamos os Bacharelados Interdisciplinares em Ciências e Tecnologia, em especial o da
UFRN. Observamos que, ao mesmo tempo que se propõe ser um curso interdisciplinar, suas disciplinas continuam sendo pensadas de forma disciplinar tradicional, ou seja, cada uma tem seus
objetos de estudos e professores que tem sua formação voltada para uma determinada área.de sua
disciplina. Então, qual a responsabilidade pela prática dessa interdisciplinaridade? Até o momento,
vericamos que o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da UFRN tem atualmente
em sua matriz curricular três disciplinas que são da área das Ciências Humanas obrigatórias: Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) (30h); Metodologia Cientíca e Tecnológica (30h); Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano (60h). Se considerarmos que um dos objetivos desse curso é
de uma formação acadêmica geral alicerçada em teorias, metodologias e práticas que fundamentam
os processos de produção cientíca, tecnológica, artística, social e cultural (BRASIL, 2010), esse
escopo de disciplinas obrigatórias das Ciências Humanas e cargas horárias são insucientes para
atender aos documentos ociais. Obviamente, espera-se que os alunos que cursam essas disciplinas
possam aumentar o leque de percepções sociais e que isso traga retorno em sua consciência crítica
de mundo e prática prossional. Nessa pesquisa, em andamento, observamos que é insuciente
a discussão da área das Ciências Humanas no BICT da UFRN. Não há, por exemplo, estratégias como disciplinas integradoras, que possam construir interdisciplinaridade. Podemos dizer que
muitas questões são deixadas sob a responsabilidade do currículo oculto e não são colocadas no
currículo prescrito.

21:10

Autores:

Estudo sobre a origem do sistema de numeração binário.

Diego Sales da Costa

Resumo: O presente trabalho, pautado na pesquisa qualitativa bibliográca, que tem como principal base um artigo da Revista Brasileira de História da Matemática, do autor Francisco José
Andries Lopes, busca apresentar a origem dos números binários através de um viés histórico, fazendo uma relação com outros sistemas de numeração  como o babilônico, egípcio e indo-arábico
 até os trabalhos de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) no início do século 18 e suas posteriores aplicações (principalmente na informática e no desenvolvimento de computadores). A
conclusão traz as origens do sistema de numeração binário e, como resultado, este trabalho poderá
servir de base para professores introduzirem em suas aulas contextualizações temporais, cruzando
o entendimento da linguagem matemática com o panorama histórico e tornando menos abstrata
a compreensão do conteúdo, tendo em vista a expansão cada vez mais rápida da tecnologia, cujo
desenvolvimento em muitos setores está fortemente baseado em sistemas binários, e que faz com
que o ensino da numeração binária ocorra cada vez mais cedo.

21:30

Autores:

Hey Brazil, are you read for Smart Cities?

Nícolas Matheus da Fonseca Tinoco de Souza Araújo; Jois Alberto da Silva; Marcus
Vinicius Silva de Araújo; Rafael de Medeiros Mariz Capuano; Rafael Costa Vasconcelos;
Zulmara Virginia de Carvalho

Resumo: Urbanization is the only access to modernization, and has become a general trend
of social and economic development around the world (Zhang et al, 2017) and together comes
the advanced information techniques that are changing the world and bring possibilities to solve
some urban problems. The continuous development of internet, internet of things, and big data
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analytics makes it possible to build smart city. In fact, smart city is an idea born with intimate
relationship with data and was IBM that formally stated this concept of smart city in November 2008
(Palmisano, 2008). In the smart cities, it's common the intensity of scientic and technological
development, the dramatic reduction of the time required for technological development, the increase
in research and development costs and the risks inherent in the technological option created an
instability that increases the importance of intellectual property protection as a mechanism for
guaranteeing rights and stimulating investments (Buainain & Carvalho, 2000). Therefore, the
present work aims to analyze the importance of mechanisms for guaranteeing rights related to the
intellectual property protection in the context of smart cities, focusing on the current structure of
the creative economy of Brazilian cities and whether these cities are ready to receive this `smart
world'. For this purpose, the research starts from literature and ends in some cities' study case
(Brazilian and global cities, such as London and Vienna). The result analysis had evidenced the
lack of mechanisms for guaranteeing rights related to the intellectual property protection at the
Brazilian cities. This paper proposes un strategy to solve this problem based on the Brazilian
governance model.

5.10 Sessão X

Tema: OUTRAS ÁREAS

Terça feira, 30 de maio de 2017 - Sala 3

20:30

Autores:

TELEMETRIA DO CONSUMO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIAS

Iran Macedo Bezerra Neto, Amanda Ingrid Lopes, Diego R. C. Silva, Marcelo B. Nogueira, Marconi C. Rodrigues

Resumo: O monitoramento de energia elétrica é um processo necessário para o melhor controle de gastos. Hoje, o consumo elétrico de grande parte das residências se dá a partir de um
medidor de energia que mensura o consumo elétrico de toda a residência medido em KWh, sem
se preocupar com o gasto elétrico de cada equipamento. Diante disso, apresenta-se, neste trabalho,
o desenvolvimento de um sistema microcontrolado para telemetria do consumo de energia elétrica
utilizando padrões abertos, o qual envia informações para um sistema que permite visualizar o consumo em tempo real. Para isso, foi utilizado o ACS712ELCTR-05B-T, um sensor linear baseado
no efeito Hall para medir a corrente elétrica e o microcontrolador ESP8266 para receber e enviar
as informações obtidas a uma base dados online. Um circuito de testes foi montado com um eletrodoméstico consumindo potência elétrica. Os resultados obtidos foram satisfatórios pois os dados
aferidos pelo sistema aproximaram-se do valor informado nas especicações técnicas do aparelho.
Palavras-chave: Telemetria, cidades inteligentes, big data, controle de energia
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Sistema de controle de posicionamento de painéis solares

Alexandre Magnus Fernandes Guimarães, Hugo Alisson Alves da Costa, Daniel Marques da Silva

Resumo: Este trabalho desenvolve o estudo de um sistema alternativo para geração de energia
elétrica a ser aplicado em pequenas comunidades rurais não servidas pelo serviço de eletricação
rural. Fatores geográcos e econômicos, em muitos casos, impossibilitam as empresas de energia
em construírem sistemas de distribuição rurais. Mas estas pequenas comunidades rurais desenvolvem uma micro-economia, necessitando de energia elétrica. O sistema proposto produz energia
a partir de fontes utilizando um sistema fotovoltaico que poderá ser incorporado a outras fontes
alternativas eólica e biogás, caso necessário. Em um sistema fotovoltaico, para que haja um maior
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aproveitamento energético no período do dia em que houver incidência de luz solar, é necessário
que as placas captadoras de energia se posicionem de modo que a maior quantidade de raios solares as atinja. A proposta do presente trabalho é de prover um controle do posicionamento das
placas através de motores e um sistema microcontrolado inteligente. Na primeira etapa do trabalho
foram concentrados esforços para o melhoramento da eciência energética dos painéis fotovoltaicos
através da técnica de posicionamento, buscando-se obter uma maior incidência de raios solares. A
partir dos dados obtidos do controle de posicionamento busca-se, nesta segunda etapa do projeto, o
melhoramento da eciência energética do sistema solar a partir do rastreamento do máximo ponto
de potência.

21:10

Autores:

PhysioHappy: A low cost device for virtual rehabilitation

Francisco BianorS de Medeiros ,Rummenigge Rudson Dantas , André Fonseca Cavalcanti

Resumo: The team of the laboratory of Technologies Assistive Multimedia of Universidade
Federal do Rio Grande do Norte developed one low cost equipment aiming to assist in rehabilitation
of people than they are passing through physiotherapeutic treatment in order to recover movements
partially lost due to stroke. The equipment was constructed reusing parts of a mouse and parts of
a bottle PET.

21:30
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Dispositivo para decientes visuais desviarem de obstáculos

Cícera Taynar

Resumo: Os decientes visuais, enfrentam diariamente diversas diculdades, entre elas estão o
reconhecimento do rosto de pessoas conhecidas e também o desao e o desejo de ser independente,
já que precisam da ajuda de outras pessoas para realizar diversas atividades cotidianas, como, a
locomoção por diversos ambientes e lugares. A partir dessa observação surgiu a necessidade de
criar um dispositivo para decientes visuais, o qual os ajuda a se locomover pelos ambientes e
a reconhecer rostos de pessoas conhecidas. Isso se dá a partir de uma mini câmera instalada, a
princípio, em um óculos que detecta os obstáculos que estão em sua frente e a partir daí repassa
(que também a princípio, será repassada através do bluetooth) para um fone de ouvido embutido
no deciente, no menor tempo possível, a informação coletada e de como o mesmo deve prosseguir
para desviar da barreira localizada. O mesmo serve para o reconhecimento facial, ao se deparar com
um humano, a câmera irá localizar o rosto e analisar se o mesmo está em seu banco de dados, caso
esteja, é informado pelo fone de ouvido o nome da pessoa. Para poder fazer esse reconhecimento
e repassar essa informação, o adquirente do dispositivo, deve clicar em um botão no aparelho e ao
estar de frente com um rosto deve falar o nome da pessoa para a face ser armazenada em seu banco
de dados e poder posteriormente ser reconhecida. Palavras-Chave: decientes visuais, dispositivo,
obstáculos, reconhecimento facial, câmera, fone de ouvido e banco de dados.
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Como uma perovskita pode contribuir para uma melhor qualidade do ar ?

Cássia Carla de Carvalho, Alexandre de Sousa Campos, Anderson Costa Marques,
Felipe Olobardi Freire, Filipe Martel de Magalhães Borges.
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Resumo: Como uma perovskita pode contribuir para uma melhor qualidade do ar ? Cássia
Carla de Carvalho1, Alexandre de Sousa Campos1, Anderson Costa Marques1, Felipe Olobardi
Freire1, Filipe Martel de Magalhães Borges1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola de Ciências e Tecnologia1 A poluição atmosférica causada, devido a atividade humana, vem
aumentando ao longo dos anos, no qual, traz um elevado nível de poluentes na atmosfera. No
período da revolução Industrial1 começaram a ser utilizados combustíveis como o carvão vegetal
entre outros, principalmente usados em navios. Na 2a Revolução Industrial, começou o uso dos
chamados combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, que após sua decomposição libera gases
como o monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio os quais são nocivos à saúde humana após
serem inalados, como também, ao meio ambiente comopor exemplo, a degradação da camada de
ozônio. Em busca de minimizar esses problemas que são gerados, a aplicação de catalisadores automotivos surgiu como uma solução capaz da conversão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos
e óxidos de nitrogênio em gases menos nocivos. Várias tentativas foram realizadas visando diminuir o impacto ao meio ambiente pelas ações humanas. Apesar das discussões, é inegável que as
ações humanas têm inuenciado negativamente o meio ambiente, no qual, prejudicará as gerações
futuras que dependem desse meio. Assim, com o objetivo de minimizar esses problemas, segundo
Voorhoeve2 , algumas pesquisas com a nalidade de reter os gases poluentes e convertê-los em gases
menos nocivos através de novos catalisadores automotivos têm apresentado bons resultados. Dentre os catalisadores que tem demonstrado resultados ecientes diante desse problema, destaca-se a
perovskita3. Por tanto, o trabalho em estudo tem como objetivo sintetizar por duas rotas: métodos
dos precursores poliméricos, Pechini, e gelatina como precursor orgânico, caracterizar e estudar o
comportamento da atividade catalítica da perovskita La0,8Ca0,2MnO3. As amostras obtidas foram
submetidas a avaliação catalítica em reações de combustão de metano e foram realizadas as seguintes caracterizações térmica, estrutural e morfológica: análise termogravimétrica (TG), difração de
raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), respectivamente. A estabilidade térmica do catalisador para a rota Pechini ocorreu na temperatura de 750 o C e para a rota gelatina
como precursor orgânico à 800 o C e a variação de massa foi de aproximadamente 33%. Ambas
as rotas obtiveram a fase perovskita desejada sem formação de fases secundárias. As micrograas apresentaram porosidade e homogeneidade. Os Catalisadores obtidos pelas rotas de sínteses,
apresentaram conversões de 99% e 82% de metano em CO2 e H2O pela rota Pechini4,5 e gelatina
como precursor orgânico6, respectivamente. O catalisador obtido pela rota Pechini apresentou uma
maior conversão em relação à rota de gelatina como precursor orgânico, possivelmente devido a
obtenção do catalisador a uma menor temperatura. Em ambas as rotas a conversão foi satisfatória.
Contribuindo, então, para uma melhoria na qualidade do ar. Palavras - Chaves: perovskita, meio
ambiente, catalisador. Referências [1] ARBEX, M.A.; SANTOS.U.P.; MARTINS, L.C.; SALDIVA, P.H.N.; PEREIRA.L.A.A.; BRAGA,A.L.F. Jornal Brasileiro de Pneumologia, (2012) vol.
38 (5) p. 643 -655. [2] VOORHOEVE, R. J. H.; PATEL, C. K. N.; TRIMBLE, L. E.; KERL,
R. J.; GALLAGHER, P. K. Journal of Catalysis vol. 45, (1976), p. 297-304. [3] ZHU, X; TU,
X; CHEN, M; YANG,Y; ZHENG,C; ZHOU,J; GAO, X. Catalysis Communications 92, (2017), p.
35-39. [4] PAIVA, A. K.O.; BATISTA, J. J. S.; WANDERLEY, J. B. M.; BORGES, F. M. M.;
MELO, D. M. A. Cerâmica, v. 60, (2014), p.144-148. [5] PECHINI, M.P., U. S. Patent 3.330.697
(1967). [6] WANDERLEY, J. B. M.; BORGES, F. M. M; RIBEIRO, J. P; PIMENTEL, P. M;
MELO, D. M. A. Cerâmica 59, (2013), p .156-159.
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Adsorção de espécies corantes têxteis em materiais mesoporosos: uso de
planejamento fatorial em Ciência de Materiais

Beatriz Susan de Morais Batista
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Resumo: No presente trabalho, foram realizados estudos bibliográcos em torno das propriedades
da SBA-15, uma sílica nanoestruturada com alta rigidez e estabilidade à rede inorgânica, com
objetivo principal de aplicar suas características de adsorção em ambientes aquosos poluídos, em
especial àqueles que possuem corantes da indústria têxtil. A utilização de ferramentas estatísticas
para o planejamento fatorial é um dos pontos a se considerar nesta pesquisa, visto que através
desse estudo há maiores chances de atingir as condições ótimas durante a obtenção dos resultados
experimentais. Durante a execução do trabalho experimental foi utilizada a SBA- 15 pura, sem
possuir modicação em sua matriz precursora. Laboratorialmente, foram acrescentadas amostras
de 20 mg da SBA-15, a soluções de água destilada com o corante Remazol Azul RGB, em diferentes
concentrações que, em seguida, foram submetidas a agitação à 150 rpm (em uma mesa agitadora
SL  180/DT) por um período de duas horas, para que fosse efetuada a mistura dos componentes
por completo. A análise da eciência da SBA-15 presente nas amostras foi efetuada através do
UV-VIS (UV-1650PC). Palavras-chave: SBA-15. Adsorção. Planejamento fatorial.
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IMPACTO DO ABASTECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA NOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE EM NATAL - RN BRASIL

Pedro C. DANTAS JUNIOR

Resumo: A proliferação do mosquito da dengue no Brasil constitui-se num dos maiores problemas de saúde pública identicados no momento. Um dos fatores que mais contribui para a
proliferação do mosquito vetor da dengue (Aedes Aegypti), conforme dados do Ministério da Saúde
do Brasil é o acúmulo indevido de água nas residências. Por outro lado a irregularidade no fornecimento de água tem sido uma realidade frequente nos grandes centros urbanos do Brasil. Sua
escassez tem relação direta com a saúde da população, a qual tem obrigado o uso racional da água,
bem como o armazenamento em depósitos, como cisternas, caixa d'água, baldes, entre outros. O
presente trabalho objetiva avaliar os impactos provocados pelas falhas no fornecimento público na
incidência dos casos de dengue, decorrente do acúmulo domiciliar de água para consumo humano.
O Boletim Epidemiológico de Dengue, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal,
aponta que 55,4% dos depósitos predominantes de infestação do mosquito são do tipo A2 (depósito
de água para consumo humano ao nível do solo como toneis, barris, cisterna, entre outros), referendados pela metodologia do Ministério da Saúde para a determinação do Índice de Infestação
Predial (IIP) do mosquito vetor da dengue Aedes Aegypti. Somando essa porcentagem com a da
infestação em reservatórios elevados como caixas d'água (A1) o índice de infestação predial atinge
75,9%. Visando avaliar a relação de irregularidade no fornecimento de água e os tipos de depósitos
de infestação predial foram monitorados 35 pontos na rede de abastecimento de Natal (RN), distribuídos por treze bairros da cidade, nos quais foram instalados medidores do tipo Datalogger, para
traçar o perl 24 horas de pressões na rede durante 15 dias em cada ponto. Paralelamente foi aplicado um questionário e feitas observações de campo nas áreas de monitoramento para identicar e
avaliar as razões do uso de depósitos difusos de água pelos cidadãos buscando identicar as correlações diretas entre a irregularidade no fornecimento de água, sua reservação inadequada e os altos
índices de infestação predial de dengue. O trabalho mostra que nas áreas onde ocorrem irregularidades frequentes o acúmulo de água em depósitos do tipo A1 e A2 predominam, demostrando uma
correlação direta da irregularidade no fornecimento de água. Esta constatação contradiz as propagandas de combate à dengue, quando culpa unicamente o cidadão pelos altos índices de dengue,
sem necessariamente responsabilizar as companhias de abastecimento. Palavras-chave: dengue,
abastecimento irregular, baixas pressões.
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Opções Reais Em Exploração e Produção de Óleo e Gás

Juli Sergine Tavares Teixeira; Liélson dos Santos Andrade

Resumo: O projeto consiste no estudo da teoria das opções reais. Tal metodologia diz respeito
a técnicas de análise de investimentos, que internaliza na valoração de um ativo o potencial de
variabilidade de suas variáveis incertas. As incertezas modicam as expectativas relacionadas à
viabilidade de diversos projetos tornando-os viáveis ou não, ou seja, opções reais possuem o poder
de avaliar e valorar os custos e benefícios intangíveis da exibilidade ao longo da vida de um projeto. A teoria das opções reais conecta a parte nanceira de um projeto com grandes oportunidades
estratégicas para uma companhia, permitindo valorá-las. As grandes oportunidades estratégicas
de mercado são caracterizadas por rupturas com o que é feito usualmente, podendo ser grandes
inovações tecnológicas, mudanças políticas ou outros tipos de mudanças que gerem oportunidades
de mudança na postura empresarial. Ao se realizar uma avaliação estritamente nanceira, pelos métodos estáticos tradicionais de avaliação econômica, um projeto caracterizado por incertezas
poderia ser sub-avaliado ou sobre-avaliado, economicamente, pois tais projetos, muitas vezes, apresentam um nível de investimento alto e uma grande porção de incerteza agregada a eles é ignorada,
sendo analisado um único cenário para avaliação, isto é, investe-se agora ou nunca. Um modelo
de opções reais estima o momento ótimo de realizar o investimento em um horizonte futuro, estimando o valor do projeto considerando a opção de adiar o investimento. É importante tal estudo
de análise de investimentos com aplicação em crescimento no mundo empresarial, principalmente
em setores onde o risco e a incerteza são características inerentes ao desenvolvimento de empresas
e projetos. O desenvolvimento e aplicação de tais modelos do projeto se deu em simulações de
projetos de engenharia de petróleo, especicamente, na fase de exploração e produção da commoditie. Foi realizado um desenvolvimento de conhecimentos na área de análise de investimentos de
um forma geral e principalmente a teoria das opções reais. Foi utilizado o simulador de Simular
onde podemos obter diversas simulações bastantes importantes e com isso pudemos concluir nosso
estudo.
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Incubadora Neonatal: objeto de trabalho de Ciências e Tecnologia?

Bruno Linhares de Souza Lucas Camara do Vale

Resumo: Incubadora Neonatal: objeto de trabalho de Ciências e Tecnologia? Bruno Linhares
de Souza (CT/UFRN) Lucas Camara do Vale (ECT/UFRN) O Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) oferece ao graduando
catorze possibilidades de formação especíca. Uma delas é a Engenharia Biomédica, que agrega
conhecimentos de duas áreas majoritárias: a tecnológica e a da saúde. Os graduandos do BCT que
optarem por essa formação especíca poderão trabalhar com uma série de artefatos interessantes,
tais como os chamados Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH), os quais se circunscrevem à
Engenharia Clínica (subárea da Engenharia Biomédica), responsável por gerir equipamentos no
âmbito hospitalar. Nesse contexto, a presente comunicação oral tem como objetivo expor alguns
aspectos técnicos acerca do funcionamento de uma Incubadora Neonatal e, com isso, destacar a
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importância do Engenheiro Biomédico no desenvolvimento e no gerenciamento de tecnologias como
essa. A incubadora neonatal, equipamento destinado a nascidos prematuros, é de grande importância no âmbito das maternidades de média e de alta complexidade. Ela provê um microclima ideal,
sendo capaz de monitorar parâmetros ambientais, como, por exemplo: umidade relativa do ar, concentração de oxigênio, temperatura do ar. Além disso, alguns modelos de incubadoras são capazes
de aferir a temperatura corporal do recém-nascido, bem como a massa corporal dele. Esse trabalho,
que pode parecer apenas técnico, na verdade, abre um campo de ação prossional de importância
singular para o Bacharel em Ciências e Tecnologia que se tornar Engenheiro Biomédico, uma vez
que ele poderá se somar a outros prossionais, visando a contribuir com criações tecnológicas que
podem salvar vidas humanas. Palavras-chave: BCT. Engenharia Biomédica. EMH. Incubadora
Neonatal.
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SEGURANÇA DO PACIENTE: gerenciamento e monitoramento de riscos
em um Hospital da cidade de Natal/RN

Mestrando: Yara Cristina da Silva Bezerra de Oliveira; Orientador: Gláucio Bezerra
Brandão

Resumo: Considerando o grande volume de documentos presentes no prontuário do paciente, é
bastante trabalhoso e demorado localizar os formulários de protocolos para identicar se o paciente
contém algum risco a ser gerenciado. Além disso, apenas o prossional que está prestando a assistência ao paciente é que tem o conhecimento dos seus riscos. É importante facilitar o acesso às
informações. Os incidentes associados ao cuidado de saúde, e em particular os eventos adversos
(incidentes com danos ao paciente), representam uma elevada morbidade e mortalidade em todos
os sistemas de saúde. O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma ferramenta gráca
de análise global que visualize o resultado dos riscos dos pacientes classicados anteriormente em
protocolos médicos-assistenciais em um único ambiente, trazendo concentração visual dos dados,
agilidade, praticidade e acessibilidade no gerenciamento das informações. Além desses objetivos
diretos, aumentar a produtividade da assistência multidisciplinar, estimular a adesão da execução
dos protocolos e diminuir a quantidade de eventos adversos. O projeto é baseado no estudo de
fatos registrados, analisando-os e interpretando-os com base nos critérios de riscos selecionados
para monitoramento, a partir dos dados presentes nos prontuários físicos dos pacientes e desenvolvimento de ferramenta gráca para visualização dos riscos. Por isso, as instituições investem
bastante em medidas preventivas e seguras, pois elas ainda são mais baratas que o custo em manter um paciente em longa permanência no ambiente hospitalar, sujeito à riscos os quais ele não
continha em sua admissão.

21:10
Autores:

UM SÉCULO DE COSMOLOGIA RELATIVÍSTICA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

Estêvão Gabriel Pereira CAMPÊLO (Bolsista da ECT) Curso de Bacharelado em Física, Instituto de Ciências Exatas e Naturais - UFRN. Prof. Dr. João Vital da CUNHA
Júnior (Orientador) Escola de Ciências e Tecnologia - UFRN

Resumo: O trabalho seminal do físico Albert Einstein intitulado Considerações Cosmológicas Sobre a Teoria da Relatividade Geral, de 1917, constituiu o marco inicial da Cosmologia
Relativística Moderna. A partir de então, inúmeros avanços observacionais têm dado impulso à
área. Notadamente, nas duas últimas décadas a Cosmologia viveu um desenvolvimento espantoso.
Em função destes avanços observacionais e do uso recorrente de grandes telescópios, temos hoje
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uma visão mais precisa do Universo, onde cerca de 96% dos seus constituintes são duas quantidades desconhecidas denominadas matéria e energia escuras. Neste trabalho, abordamos aspectos
históricos/observacionais destas duas componentes exóticas e suas ligações com o problema da expansão acelerada do universo, descoberta por dois grupos distintos em 1998, usando observações
de supernovas tipo Ia, cujos cientistas principais receberam o Prêmio Nobel de Física de 2011.
Mostramos que a expansão acelerada culminou com a necessidade de se postular a existência da
energia escura. Além dos resultados obtidos por observações de supernovas, apresentamos outros
testes cosmológicos que corroboram essas conclusões.

21:30
Autores:

O ENGENHEIRO AMBIENTAL NAS CIÊNCIAS CLIMÁTICAS: UM ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DA DEGRADAÇÃO DA CAATINGA

Alyna Rayara Antunes de Araújo e Kellen Carla Lim

Resumo: O ENGENHEIRO AMBIENTAL NAS CIÊNCIAS CLIMÁTICAS: UM ESTUDO
SOBRE OS EFEITOS DA DEGRADAÇÃO DA CAATINGA Alyna Rayara Antunes de Araújo1 e
Kellen Carla Lima2 1 Graduanda da Escola de Ciência e Tecnologia  UFRN. E-mail: araujo.alyna@gmail.com
2 Profa. Dra. Tecnologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas  UFRN. Email: kellencarla@gmail.com A deserticação no Semiárido Brasileiro avança a passos largos. Ela
é denida pela Convenção das Nações Unidas para Combate à Deserticação (UNCCD) como a
degradação das terras das zonas áridas, semiáridas e subúmidas do Planeta. O desmatamento elevado no Bioma Caatinga vem gerando processos de deserticação em diversas áreas. Isto porque a
retirada da vegetação tende a alterar os uxos de superfície biofísicos, modicando o microclima,
os solos e a biota. Perante o exposto, nesta pesquisa pretende-se analisar o comportamento diário
do saldo de radiação (Rn) e do albedo no município de João Câmara/RN, Caatinga, bioma em
avançado estágio de degradação. Por conta da sua fragilidade natural e da retirada da vegetação,
sugere-se que há variações diárias signicativas das variáveis em estudo. Para alcançar tal objetivo, as variáveis em questão, serão obtidas por intermédio de um experimento de campo. Para
tanto, foi montada uma torre micrometeorológica com altura de 7,5 m, na qual foi instalado um
saldo-radiômetro modelo CNR4 para a medição dos componentes do balanço de radiação. Utilizouse um datalogger CR1000 da Campbel Scientic, o qual foi programado para efetuar dez leituras a
cada segundo e médias a cada trinta minutos. Com os dados de radiação de onda curta incidente
[Rns (↓)], radiação solar reetida pela superfície [Rns (↑)], radiação de onda longa emitida pela
atmosfera [Rnl (↓)] e de onda longa emitida pela superfície [Rnl (↑)] coletados, pretende-se obter o
saldo de radiação (Rn) a partir da seguinte equação: Rn = Rns (↓) − Rns (↑) + Rnl (↓) − Rnl (↑)
e para o albedo: (αc = Rns ↑)/(Rns ↓). Devido às condições da área estudada, espera-se que ao
longo do processo de recuperação da vegetação, haja um aumento do Rn e uma diminuição do
albedo. Palavras-chave: saldo de radiação, albedo, caatinga, semiárido, deserticação.
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Análise de técnicas de rastreamento de pontos utilizando uxo óptico

Luiz Felipe Maciel Correia
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Resumo: Extrair informações de imagens utilizando sensores de profundidade RGB-D é uma
tarefa que está presente em muitos campos da tecnologia, como por exemplo na robótica. A extração dessas informações se dá por meio de rastreamento de pontos (features), onde o método de
rastreamento e armazenamento de pontos têm forte inuência na recuperação dessas informações.
É interessante buscar mais eciência pois alguns processos como o processo de odometria visual
em tempo real, exigem algumas restrições que afetarão no mapeamento e reconhecimento de regiões
e localização do robô, provocando maiores erros que devem ser minimizados através de técnicas de
rastreamento. Neste trabalho será utilizado o método de rastreamento por uxo óptico piramidal
esparso por detecção e serão avaliadas algumas técnicas alternativas de rastreamento, que são variantes desta. O método de extração de features é o Shi-Tomasi, que foi implementado am de
obter um melhor resultados em odometria visual, levando em considerações restrições importantes
como janela de tempo e aproveitamento de cada método.

20:50

Autores:

RASTREADOR - MOTO LOCALIZATION

Edilson Melo de Barros

Resumo: RATREADOR DE EMERGENCIA  MOTO LOCALIZATION Este artigo discorre
sobre os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, suas causas e o custo social que isto representa. Com o propósito de reverter essa situação, idealizamos o Moto Localization, um dispositivo
gadget e um aplicativo que possa diminuir o tempo de atendimento emergencial a motociclistas
acidentados em todo o país. Hoje há uma carência, no mercado, de um dispositivo de segurança
que seja direcionado à pessoa, pois de todos os que existem no mercado a função é rastrear o bem,
a moto, o automóvel etc. Em um caso de furto, o bem (veículo) é rastreado, dessa forma, a polícia pode recuperá-lo. Porém, em caso de acidentes, não há nenhum dispositivo que informe aos
parentes ou mesmo aos órgãos de saúde e resgates emergenciais onde ocorreu o acidente. Também
não existe nenhum aplicativo que em um caso de socorro emergencial, informe dados que poderão
facilitar o socorro de uma forma mais precisa e eciente. Com esse olhar, surgiu a ideia de inovar
com um equipamento que possa informar a localização do acidente bem como já disponibilizar para
os órgãos de socorro rápido, como, por exemplo, bombeiros, SAMU ou qualquer outro, informação
necessária para um atendimento mais preciso. A ideia de segmentar esse produto para usuários de
motos se deu devido à grande demanda desse tipo de veículo em todo país e também à quantidade
de acidentes com moto que cresce signicativamente. Com o desenvolvimento do Moto Localization, nossa pretensão, além de informar aos parentes e órgãos de socorro emergencial a localização
exata da vítima, é também de identicar falhas e correções para que as empresas que trabalham com
frotas atendam seus clientes de forma mais rápida. No site do Senado Federal (senado.gov.br), o
Ministério da Saúde divulgou estatísticas mostrando que o custo de internações por acidentes com
motociclistas pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aumentou 113% em apenas quatro anos
(20082011), passando de R45milhesparaR 96 milhões  ou metade das despesas com atendimento de acidentados no trânsito em geral. O crescimento acompanha o aumento das internações,
que passou de 39.480 para 77.113 hospitalizados no período. Diante das informações apresentadas,
é viável a criação do Moto Localization.

21:10

Autores:

Por um estudo da segurança da informação nas organizações

Ítalo Lucas de Araújo Bezerra, Iéber Santos de moura, Caio Márcio da Silva Borges,
Christiane Alves de Souza

Resumo: A segurança da informação (SI) está diretamente relacionada a proteção de um deter-
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minado conjunto de informações com o intuito de preservar o valor que têm para organizações ou
indivíduos. Grande parte das denições de segurança da informação podem ser sintetizados como
a proteção contra o uso ou acesso não autorizado à determinada informação, proteção contra a
negação de usuários autorizados enquanto a integridade e condencialidade da informação são
defendidos. Tendo como base a teoria dos longos ciclos da conjuntura econômica de Kondratiev e,
partindo de curvas empíricas, o economista russo demostrou, ao seu ver, as tendências seculares.
Levando em consideração o seu quinto ciclo que trata da tecnologia da informação e, como informação é o bem mais precioso de uma organização/indivíduo e a tecnologia automatiza, melhora,
acelera e aumenta a produtividade nas organizações. Estas se tornam dependentes das tecnologias
e gastam de forma signicativa para que as mesmas funcionem bem e com segurança. A segurança da informação não está apenas em sistemas de computação, nem em formatos eletrônicos.
Podendo ser aplicada em todos os aspectos de proteção da informação ou dados. Vale salientar
que a SI abrange toda a área que permite seu uso como processos, sistemas, serviços e tecnologias.
A condencialidade, integridade e disponibilidade conhecida como tríade CIA, do acrônimo dos
termos em inglês, são os principais atributos que, atualmente orientam a análise, o planejamento
e a implementação da segurança para um determinado bloco de informações que se quer proteger.
A falta de segurança da informação pode gerar vários prejuízos às organizações como por exemplo, a queda, roubo ou sequestro de dados do servidor da organização, seja ela pública ou privada.
Normalmente este tipo de invasão deixa os dados indisponíveis para quem necessita deles. Mais
especicamente, pode vir a acontecer um sequestro de dados onde o agente malicioso só permite
que a organização tenha acesso novamente às informações depois que forem atendidas as condições impostas pelo cracker, como o pagamento de um resgate. No caso de ameaças às redes de
computadores ou a um sistema, estes ataques podem vir de agentes maliciosos, mais conhecidos
como cracker (conhecido também como blackhat, ou, no senso comum, como hacker). Nesse sentido, este trabalho busca sensibilizar a comunidade acadêmica para atentar aos riscos, ameaças e
vulnerabilidades dos sistemas de informação de organizações, tanto públicas quanto privadas, bem
como para os usuários pessoais. Assim, mostrar a importância da área de segurança da informação
no contexto da Sociedade da Informação. Palavras chave: Redes de computadores; Segurança de
redes; Segurança da informação.
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Vantagens Competitivas e inovações institucionais na III Revolução Industrial: soluções para o Rio Grande do Norte

Augusto Cesar Bezerra Nobre, Jeerson Rafael de Carvalho Lira, Heitor Marcelino
Ovídio de Oliveira, Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: O cenário conjuntural da economia do Rio Grande do Norte indica estagnação da
economia local, a partir da análise de indicadores de conança e do nível de emprego dos principais setores da atividade industrial local. Nesse ínterim, a pauta de exportações do estado ainda
predomina a alta dependência de produtos com baixo valor agregado, com variações sazonais de
suas vantagens comparativas (SILVA; MONTALVÁN, 2008). Nesse sentido, urgem estudos para
desenvolvimento de estratégias inovadoras de crescimento e desenvolvimento econômico. Diante
desse quadro, este trabalho propõe analisar a trajetória do desenvolvimento dos Arranjos Produtivos
Locais (APLs) no Estado do Rio Grande do Norte, buscando aliar a competitividade dessa inovação
institucional com a estrutura colaborativa do movimento maker modelo de inovação aberta popularizado no atual paradigma produtivo mundial. Para tanto, são investigados os elementos centrais de
um APL por Cassiolato e Lastres (2008) e do movimento maker (ANDERSON, 2012), bem como a
evolução como fator de vantagem competitiva na Região Nordeste (ROCHA e BURSZTYN, 2007) e
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no cenário microeconômico de um APL (SAMPAIO, 2007). Trata-se de uma pesquisa de natureza
quantitativa e descritiva, na qual é feita uma análise bibliográca nas bases de dados (Periódicos
CAPES, Google Acadêmico) os quais contêm os conceitos citados, além daqueles que abordam esse
arranjo institucional no Rio Grande do Norte como diferencial competitivo nas economias locais.
Observa-se que, mesmo com um ambiente estrutural desfavorável ao desenvolvimento de elementos
dinamizadores que estimulem a competitividade local, o APL apresenta-se como um diferencial que
estimulou a formação de novas atividades produtivas no estado a partir da pauta de exportação
local (FIERN, 2017). Busca-se, com este trabalho, aliar o diferencial competitivo do APL com a
dinâmica colaborativa estimuladora de inovações abertas do movimento maker, a m de provocar
discussões de estratégias para superar os gargalos que dicultam o crescimento e o desenvolvimento
econômico do Rio Grande do Norte.

5.14 Sessão XIV
Tema: APLICAÇÕES AEROESPACIAIS /
OUTRAS ÁREAS
Terça feira, 30 de maio de 2017 - Sala 8
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Potiguar Rocket Design: vocação aeroespacial do Rio Grande do Norte

Elder Samuel Taveira da Silva, Marcos Vinícius Sabino Pereira e Victor Eduardo Borges
Rodrigues.

Resumo: Potiguar Rocket Design: vocação aeroespacial do Rio Grande do Norte Elder Samuel
Taveira da Silva, Marcos Vinícius Sabino Pereira e Victor Eduardo Borges Rodrigues (CT/UFRN)
O setor aeroespacial está crescendo em todo o Brasil. Dessa forma, equipes de foguetemodelismo
estão surgindo em vários Estados, favorecendo o desenvolvimento de novas tecnologias e o aprimoramento de capital intelectual. O Rio Grande do Norte (RN) é especial para esse setor por ter o
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), instituição estratégica para incentivar a vocação de estudantes e de prossionais da região na área do foguetemodelismo. É nesse contexto que
surge a Potiguar Rocket Design (PRD), que tem por objetivos: projetar foguetes e desenvolver outras tecnologias atreladas ao setor aeroespacial, bem como participar de competições, contribuindo
assim para o crescimento do setor no Brasil e chamando a atenção de universidades nacionais
e estrangeiras para a vocação aeroespacial do RN. De fato, projetar foguetes signica aplicar conhecimentos de diferentes áreas, tais como: física, química, matemática, ciência e tecnologia dos
materiais. Isso é muito importante para os graduandos envolvidos nesse projeto por desenvolver
experiências de aplicação de saberes acadêmicos enquanto ainda estão na universidade. Além disso,
salientamos que o RN tem vocação para o foguetemodelismo, pois sedia o CLBI (centro de referência mundial), tem prossionais que desenvolvem projetos de pesquisa e de extensão nessa área
e em áreas correlatas, além de contar com a contribuição nacional da equipe PRD para a projeção
de novas tecnologias que poderão ser usadas no futuro. Essa vocação pode atrair o interesse de
outros prossionais, mesmo os que ainda estão em formação, a m de também contribuírem para o
desenvolvimento aeroespacial norte-rio-grandense e brasileiro. Palavras-chave: setor aeroespacial,
tecnologias, foguetemodelismo.

20:50
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Integração de Técnicas de Software para Mapeamento Autônomo em Robótica com ROS

Rodrigo Sarmento Xavier, Bruno Marques Ferreira Da Silva
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Resumo: Introdução: Sistemas robóticos de pequeno porte construídos a partir de produtos comerciais podem ser implantados em aplicações nas áreas de monitoramento ambiental, segurança
pública, engenharia civil entre outros. Tais aplicações tem problemas em aberto, sejam na área
de robótica, mapeamento ou especícos para cada área de aplicação. Acreditamos que a melhor
solução para os problemas encontrados vem a ser o desenvolvimento de algoritmos de Localização
e Mapeamento Simultâneos(SLAM) usando marcadores articiais compatíveis com o Robot Operating System (ROS), os sistemas robóticos de pequeno porte podem ser integrados com algoritmos de
disponibilizados no ROS e executados com menor complexidade. Considerando sistemas robóticos
de pequeno porte(por exemplo, smartphones ou câmeras), devem ser considerados problemas como
o baixo poder de processamento e consumo energético, tornando os desaos ainda mais relevantes.
Objetivos: -Construção de mapas 2D em tempo real. -Desenvolver algoritmos de SLAM visual com
marcadores articiais para a minimização de erro. -Estudo de caso sobre qual algoritmos de SLAM
disponíveis no ROS é mais adequado em determinadas situações. -Integrar os algoritmos desenvolvidos com módulos disponibilizados pelo ROS visando operação autônoma. -Desenvolver algoritmos
de inteligência articial e percepção robótica. Metodologia: Algoritmos de inteligência articial e
percepção robótica são desenvolvidos e empregados nas plataformas robóticas(como o TurtleBot)
presentes no Laboratório Natalnet(Departamento de Engenharia de Computação/UFRN). Os algoritmos desenvolvidos no projeto são criados em C++ visando a compatibilização com o software
ROS. Assim, qualquer outro projeto que utilize o ROS pode fazer o uso do algoritmo desenvolvido, o que permite a reutilização do mesmo e também as múltiplas plataformas(por exemplo, o
TurtleBot, o Parrot AR Drone e o Pioneer 3-AT) onde o algoritmo possa ser utilizado.

21:10
Autores:

Caracterização do emaranhamento quântico para uma família de estados de
dois qubits

Felipe Oliveira Lins e Silva, Sergio Rodríguez Pérez

Resumo: O emaranhamento quântico é uma característica que se observa em alguns sistemas
quânticos, que além de ter tido um papel importante no desenvolvimento dos fundamentos da mecânica quântica, é um recurso chave em uma nova tecnologia emergente  a qual vem chamando
a atenção de empresas como a IBM e Intel : a computação quântica. Esta tecnologia permitirá
resolver problemas que hora são vistos como inexequíveis. A computação quântica tem como
pilares dois fenômenos quântico: a superposição e o emaranhamento. Tais fenômenos possuem
potencial para revolucionar todo o modo com o qual se trata a informação atualmente, em particular, o emanranhamento permite a codicação superdensa e o teletransporte quântico os quais
prometem uma total mudança na transmissão da informação. Neste trabalho, estudamos o emaranhamento de uma família de estados de dois qubits dependente de três parâmetros, e, encontramos
que a forma geométrica da região no espaço de parâmetros que corresponde com estados quânticos
corretamente denidos é um tetraedro. Descrevemos quantitativamente o comportamento do emaranhamento usando uma grandeza chamada concorrência. Através dela, identicamos as zonas
no espaço de parâmetros que dão lugar a estados mais emaranhados e a estados separáveis. Por
último, mostramos que os estados maximamente emaranhados coincidem com os únicos estados
puros da família.

21:30
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Drive Up

Antônio Paulo Vinícius B. de Sousa

Resumo: A ideia inicial do trabalho é construir um app/plug in, que indique a velocidade ideal
com que o motorista deve guiar seu veículo, levando em conta diversos aspectos como o tamanho
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da via, horários de pico, segurança, condições climáticas, etc. O objetivo principal é aumentar a
eciência do trânsito, assim como reduzir o número de acidentes, que consequentemente obstruem
as vias, criando novos congestionamentos.Entretanto o app ou plug in não se resumirá a estes
objetivos, também existirão módulos que indicarão a condição da estrada, o número de pedágios, e o
nível de criminalidade local, evitando que um motorista desavisado ponha seu carro em uma estrada
em más condições de tráfego, inexistente, ou em uma comunidade com alto índice de criminalidade.
Para alcançar o seu objetivo, o app colherá, organizará e armazenará informações compartilhadas
pelos próprios usuários, e dados coletados através de outros apps como google maps, waze, moovit,
arrive, maps, etc. Fornecendo de forma simples e direta informações para o motorista que guia o
seu carro em qualquer cidade do mundo, sob qualquer condição climática, em qualquer horário.

5.15 Sessão XV
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A ComC&T convida: entenda os malabarismos do design para a comunicação institucional

Caroline Macedo A. S. Araújo e Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: Considerado moderno, inteligente e sosticado por prossionais do design gráco,
o manual de identidade visual da NASA (do inglês: National Aeronautics and Space Administration), de 1974, assinado pelos designers Richard Danne e Bruce Blackburne, foi abandonado em
1992. A agência espacial norte-americana voltou a adotar a identidade visual anterior, "a almôndega", considerada de mau gosto, dentro dos padrões do design (FREITAS, 2016), mas avaliada
com mais aderência aos atores envolvidos. Para Pignatari (2002), a qualidade da comunicação não
é equivalente à quantidade de informação emitida, mas aquela capaz de servir de gatilho para uma
ação. Alicerçada nas técnicas do design, a produção deve ter o usuário sempre em primeiro plano.
Diante disso, tudo o que é produzido deve chegar da forma mais clara possível a quem é destinado.
Essa é a missão do design: tornar a experiência do usuário, diante de qualquer produção, a mais
agradável, em todos os sentidos. Diante desse cenário, quais são as possíveis estratégias de criação
de identidades visuais que uma assessoria de comunicação de uma Instituição Cientíca e Tecnológica pode desenvolver? Dentro desse contexto, a pesquisa da célula de audiovisual da ComC&T
tem o objetivo de produzir, encontrando o equilíbrio entre os padrões do design e a aderência ao
público alvo. Criada para atender a missão institucional de ser a Assessoria de Comunicação e
Produção de Conteúdo da Escola de Ciências e Tecnologia, a ComC&T gera sua produção audiovisual a partir de uma célula de criatividade, pesquisa e desenvolvimento. Além disso, boas práticas
de comunicação demandam que o emissor e receptor se entendam. Nesse contexto, com o objetivo
de criar espaços de comunicação comum para os atores que compõem e que interagem com a Escola
de Ciências e Tecnologia (ECT), que, ainda, contribuam com a difusão da imagem institucional
da mesma, foram feitos levantamentos informacionais para fomentar a elaboração de um layout
de site mais intuitivo. A análise de sites de instituições congêneres e da percepção pública acerca
da agradabilidade e funcionalidade do site atual, bem como da trajetória da ECT alicerçaram a
produção de uma nova identidade visual para o site da instituição. Outro resultado do design gráco da ComC&T é a elaboração do manual de identidade visual do Programa de Pós-Graduação
em Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir da
compreensão do seu projeto pedagógico. O design não é apenas beleza, modernidade, inteligência
ou sosticação, mas o atingir a solução mais viável e funcional, diante do problema apresentado.
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Além de deixar o resultado o mais acessível possível. Tudo o que se constrói tem um porquê e
uma nalidade, e, no caso de uma identidade visual, regras de uso para que se potencialize toda a
imagem que foi desenvolvida. Palavras-chave: Design; Comunicação Institucional; Assessoria de
Comunicação; Inovação Comunicacional; Identidade Visual; Site Institucional.
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Inovação e usabilidade em sites institucionais  os desaos da célula de TI
da ComC&T

Diego Bruno Dantas Diógenes, Aden Soares e Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: Inovação e usabilidade em sites institucionais  os desaos da célula de TI da
ComC&T Diego Bruno Dantas Diógenes, Aden Soares e Zulmara Virgínia de Carvalho No livro 'Não me faça pensar' (2008), Steve Krug caracteriza usabilidade como fazer algo que funciona
bem. A abordagem de bom senso a usabilidade na web ainda pontua que uma pessoa não muito
experiente deve conseguir usá-la, dentro de uma determinada nalidade, sem nenhuma frustração
durante esse processo. Seguindo essa linha de raciocínio, a célula de TI da ComC&T, a partir de
pesquisa cientíca e tecnológica, busca facilitar e melhorar o acesso aos sites institucionais vinculados à Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Entre os objetivos das investigações realizadas, está o fácil e o funcional acesso às informações. Um dos principais gargalos de sites institucionais é a aparência totalmente não interativa,
bem como a organização das informações, muitas vezes dispersas, o que desfavorece a usabilidade.
Dentro da missão institucional de ser a Assessoria de Comunicação e Produção de Conteúdo da
ECT, a ComC&T realiza o desenvolvimento web a partir de uma célula de criatividade, pesquisa
e desenvolvimento. A produção da célula de TI é centrada em inovações na organização e na
arquitetura de informação de sites institucionais. Além da produção e gestão da página da própria
ComC&T, voltada à divulgação, por meio de notícias e reportagens, do que acontece na ECT e na
UFRN, a célula de TI produziu e gerencia as páginas dos dois programas de pós-graduação da ECT,
bem como páginas de grupos de pesquisa. A construção do site do Mestrado Nacional Prossional
em Ensino de Física (MNPEF), um dos primeiros trabalhos da célula de TI, foi dimensionada
de forma a ser alinhada ao site da Sociedade Brasileira de Física, gestora do programa. O site
do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PPgCTI) foi estruturado de
uma maneira mais simples, porém extremamente interativa e inovadora, visto que as características do programa demandam um sítio também inovador. Contudo, até aqui, o maior desao da
célula de TI é a construção do novo portal para a ECT. Todas as células de produção da ComC&T
pesquisam sobre estratégias de inovação comunicacional para a gestão desse conteúdo, buscando
exemplos nos portais de universidades reconhecidas como Harvard, Yale e Unicamp. A partir da
denição do layout da página, pela célula de audiovisual, a célula de TI desenvolverá o novo site.
Palavras-chave: Desenvolvimento Web; Comunicação Institucional; Assessoria de Comunicação;
Inovação Comunicacional; Sites Institucionais
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Levantamento e análise de características de podcasts de divulgação cientíca

BRUNO MEDEIROS FERNANDES, Elton José Figueiredo de Carvalho, Eugenio Paccelli

Resumo: O presente projeto propõe o desenvolvimento de um modelo de programa em podcast (tecnologia que faz uso de arquivos de áudio digital para disseminar programas orais) adequado à divulgação acadêmica. Nessa medida, busca examinar o signicativo potencial comunicativo/educacional dessa tecnologia ao investigar objetivamente como congurar podcasts de modo a
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disseminar de modo ecaz, motivador e educativamente relevante conteúdos que possam elucidar
a natureza básica de iniciativas formativas (cursos, componente curriculares, capacitações e ans)
ligadas à educação formal. Para tanto, serão realizados estudos em torno do desenvolvimento de
programas em podcast voltados à divulgação da natureza básica de quatro das ênfases do curso
técnico em Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole Digital (IMD) e de quatro das ênfases
do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, da Escola de Ciência e Tecnologia (ECT),
ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os podcasts constituídos serão
dispostos aos alunos de cada curso e terão seus resultados examinados a partir da coleta de dados junto àqueles sujeitos, de modo a levantarem-se quais características dos programas seriam
aquelas mais adequadas a um podcast de divulgação acadêmica. A realização da experiência de
forma simultânea em cursos do ensino técnico e superior permitirá analisar se haveriam ou não
diferenças signicativas entre os modelos adequados aos níveis formativos distintos, mas ainda
dentro do mesmo escopo: a formação em tecnologia. Neste trabalho, buscamos compilar quais as
características adequadas a um podcast voltado à divulgação acadêmica, de forma a potencializar
a capacidade desses programas em elucidar a natureza básica das iniciativas formativas abordadas
e motivar os estudantes a escutarem o material. Para tanto, realizamos um levantamento de um
modelo típico de podcasts de divulgação cientíca, identicando os elementos essenciais da estrutura de um podcast, como: * Duração (até 30 min, 31 a 59 min, 60 a 89 min, acima de 90 min)
* Presença de elementos de edição (divisão em blogos, remoção de pausas entre as falas) * Elementos de sonoplastia (música de fundo, vinheta, vírgulas sonoras, inserções sonoras, efeitos na
fala) * Grau de formalidade na fala (formal, informal, informal bem humorada) * Tipo e número
de participantes (especialistas, semi-especialistas ou leigos), * Forma de exposição (monocast, entrevista, conversa) Levantamos as características de três episódios de XXX podcasts de divulgação
cientíca brasileiros e XXX podcasts de divulgação cientíca em língua inglesa e oubservamos uma
prevalência do formato XXX com YYY participantes, leigos/especialistas. De posse desses dados,
serão produzidos programas que possuam variáveis diferentes das características citadas para serem
disponibilizados aos discentes dos cursos nos quais serão realizados os experimentos deste projeto
na ECT e no IMD. Nesse cenário há a possibilidade teórica de coletar as percepções de cerca de
dois mil sujeitos ao longo de 4 semestres.
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Tem pesquisa cientíca na monitoria de GECTI?

Rayane Pereira dos Santos Câmara; Jeerson Rafael de Carvalho Lira; Augusto Cesar Bezerra Nobre; Felipe Macedo Zumba; Alysson Diniz Fonseca; Carlos Alexandre
Camargo de Abreu, Efrain Pantaléon Matamoros e Zulmara Virgínia de Carvalho.

Resumo: O componente curricular `Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação'
(GECTI) da estrutura obrigatória do curso de Ciências e Tecnologia (Bacharelado) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte contribui com o atendimento ao artigo 26 da Lei No 10.973
de 2004, a Lei da Inovação: as Instituições Cientícos e Tecnológicas que contemplem o ensino
entre suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta
Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade. Na época da sua implantação (2010), na sua versão anterior, GECTI nalizava suas atividades com a seguinte aula `Como
tornar o Brasil o melhor dos BRICS?'. Além de ser uma sessão que compilava todos os conceitoschave abordados durante a disciplina, a aula era uma injeção de auto-estima, diante dos índices
brasileiros, no bloco econômico. Com os efeitos da crise de 2008 no cenário político-econômico
brasileiro, a abordagem demandou ajustes. O cenário descrito evidencia o quanto GECTI é um
componente curricular dinâmico, que solicita constante estudo do papel da ciência, tecnologia e
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inovação na dinâmica econômica para cumprir sua missão de difundir a cultura da inovação. É
diante desse contexto que os discentes-monitores, executam seus planos de trabalho de iniciação à
docência com ações de pesquisa nas ciências econômicas, sob a orientação dos docentes, responsáveis pelo componente curricular. O objetivo desse trabalho é apresentar o relato de experiências
centradas em estudos de micro e de macroeconomia, bem como a revisão da obra de Celso Furtado
e suas correlações com os processos inovativos. Adicionalmente, os ajustes de conteúdo, diante dos
resultados de pesquisa, serão discutidos. A análise preliminar dos dados reforça a vulnerabilidade
socioeconômica brasileira diante da diculdade de transbordar a produção acadêmica na economia. Palavras-chave: Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação; Desenvolvimento
Socioeconômico; Estratégias de Ensino-Aprendizagem; Cultura da Inovação.
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O INPI como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico

Adson Jacinto de Andrade; Afra Dara Batista Pereira; Jorge Augusto Alencar Pinheiro;
Josemar Teixeira de Araújo Júnior; Zulmara Virgínia de Carvalho.

Resumo: O conceito de Smart City, segundo a União Europeia, são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e nanciamento para catalisar o desenvolvimento
econômico e a melhoria da qualidade de vida. Expressão que surgiu nos anos 90 utilizado por
empresas de base tecnológica e, na passagem para o séc. 21, utilizada para denir a aplicação de
sistemas de informação a integração de infraestrutura e serviços urbanos. A necessidade de evolução e preservação das cidades com o advento da forte urbanização a nível mundial trouxeram novos
desaos à gestão dos recursos de forma sustentável. O relatório anual da Organização Mundial
de Propriedade Intelectual (WIPO ), mostra que o Brasil ocupa a penúltima posição em ranking
de patentes válidas. Visto que o grau de inovação de um país é reexo do número de patentes
validada por ele, ou seja, o Brasil precisa se equipar melhor para dar agilidade aos pedidos. Assim,
uma das causas para essa colocação é a fragilidade na gestão do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI. Diante dessa questão, procuramos compreender a interconexão entre os setores
das Cidades Inteligentes e o conteúdo do componente curricular Fundamentos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para contribuir com a construção das cidades inteligentes
brasileiras, utilizando a pesquisa de caráter descritivo e exploratório alicerçada em estudo de caso
e exemplicações de como as tecnologias são utilizadas pelas agências de outros países, e a difusão
de programas integrados às TICS, bem como no Brasil. O INPI, órgão responsável pelo registro de
patentes, conta com muitos obstáculos em sua funcionalidade e gestão. No Brasil não há como patentear ideias, software e outros patenteamentos na área de informática e são bastante fragilizados.
Nos EUA, por exemplo, o USPTO (United States Patent and Trademark Oce) tem a mesma
função do nosso INPI, porém funciona de forma distinta e eciente, quando comparada a nossa.
No Brasil o processo para registro de patentes, em média, dura cerca de 9 anos, enquanto que nos
EUA conta-se com dois tipos de patentes, a provisional, que é uma patente comum, e uma outra
chamada de Nonprovisional, sendo uma patente temporária a qual dura 12 meses, de baixíssimo
custo e rito imediato, além de não necessitar ter nacionalidade americana para fazer o registro
nem se deslocar até o país, todo o processo é feito via internet pelo próprio site do USPTO. Com
o advento e desenvolvimento de cidades integralizadas tecnologicamente faz-se necessário buscar
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evolução, também, nos meios e órgãos responsáveis por patentear e registrar qualquer novidade e
avanço, visando proteger ideias e descobertas de modo que proporcione garantias ao criador e com
isso o fomento de novos conhecimentos. À necessidade de agilizar os processos, diminuir esperas
e abranger as áreas passíveis de patenteamento é imprescindível na busca por cidades inteligentes,
e esse é nosso principal foco deste artigo.
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ANÁLISE DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS NA BACIA POTIGUAR
A PARTIR DE SÉRIES TEMPORAIS E TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO.

Ewerton Bruno Brito de Araújo, Kellen Carla Lima e Venerando Eustáquio Amaro

Resumo: Estudos de avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a estabilidade dos
biomas predominantes no Brasil (OYAMA; NOBRE, 2003), mostram que a Caatinga está entre as
espécies mais vulneráveis dado o aumento das temperaturas globais, no qual coloca a Região Nordeste do Brasil em alerta, visto que a vulnerabilidade do bioma Caatinga aos efeitos das mudanças
climáticas representa um fator de pressão para a deserticação. Em virtude da importância e da
carência de dados de campo para monitorar a dinâmica espaço-temporal em regiões semiáridas do
Nordeste brasileiro, pesquisas com sensoriamento remoto permitem compreender o comportamento
dos parâmetros biofísicos, face às mudanças climáticas e ações antropogênicas. As características
biofísicas das superfícies determinam a distribuição das trocas energéticas, regimes térmicos do
solo (GOMES et al., 2013). Bezerra, et al. (2014) mostra que têm sido propostos algoritmos para
estimativa de parâmetros biofísicos nas últimas décadas levando-se em consideração a variabilidade espacial dos componentes espectrais e energéticos à superfície. Neste contexto, em estudos
mais recentes (Giongo et al., 2010; Lopes et al., 2010; Bezerra et al., 2011; Oliveira et al., 2012)
estimaram alguns parâmetros biofísicos da superfície, dentre os quais o albedo da superfície, o Normalized Dierence Vegetation Index (NDVI) e a temperatura da superfície utilizando-se a técnica
de sensoriamento remoto (BEZERRA, et al.,2014). O projeto consiste em vericar a variabilidade climática da bacia potiguar por análise de possíveis contribuições das alterações na ocupações
e uso do solo causadores da deserticação fazendo-se uso de imagens multiespectrais e técnicas
de sensoriamento remoto e desta forma, associar os dados meteorológicos com o meio físico. A
metodologia empregada será por análise dos dados de índices climáticos através do software R, do
índice padronizado de precipitação (SPI) e imagens de satélite LANDSAT. Será necessário coletar
dados para construção do produto cartográco proposto. Serão utilizados também, dados estatísticos e cartográcos gratuitos, disponibilizados pelo IBGE, INPE, USGS, dentre outros, analisados
em softwares de GIS. Como resultado, espera-se que o produto desta pesquisa consiga observar a
m de associar os dados meteorológicos com o meio físico e, assim, que algumas alterações do uso
do solo podem provocar alterações em elementos climáticos a nível local.

21:10
Autores:

TELEMETRIA PARA CONSUMO DOMÉSTICO DE ÁGUA BASEADO
EM IOT E PADRÕES ABERTOS

Sayonara A. C. Tavares, Ricardo J. B. V. M. Cavalcanti, Diego R. C. Silva, Marcelo
B. Nogueira, Marconi C. Rodrigues.

Resumo: Naturalmente os avanços tecnológicos automatizam as tarefas cotidianas de forma
gradual. Porém, por diversos motivos como: falta de uma solução apropriada; custos associados à
modernização; falta de estrutura de suporte à automatização, alguns serviços ainda são realizados
de forma manual. O foco deste trabalho é o desenvolvimento da automatização de uma tarefa ainda
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realizada de forma precária e manual em grande parte do país: a leitura de consumo doméstico
de água. Dessa forma, o presente projeto tem como intuito desenvolver um sistema microcontrolado para medição telemétrica do consumo de água usando padrões abertos e seguindo a crescente
tendência de Internet das Coisas (IoT - Internet of Things). Esse sistema automatizado coleta os
dados de um medidor de vazão de água (hidrômetro) equipado com um sensor digital, e envia tais
informações via internet à um servidor, dispensando a leitura presencial. Dessa forma, o usuário
pode acompanhar seu consumo dentro de uma janela de tempo diária, mensal ou anual. Tais dados
são mostrados em forma de gráco em uma aplicação web construída com tecnologias e frameworks
modernos como o material design e o React para denição da interface com o usuário, ambos implementados na linguagem de programação JavaScript. Adicionalmente, faz-se uso das linguagens
HTML e CSS para apresentação em softwares navegadores (browsers) e utiliza-se o padrão de uxo
de dados conhecido como Flux em sua implementação para React, conhecida como Redux. A validação do sistema se deu a partir de testes realizados em laboratório, onde tem-se uma instalação
piloto equipada com um hidrômetro comercial provido do sensor digital previamente mencionado.
Falhas de infraestrutura de rede, comunicação e interferências eletromagnéticas foram simuladas
para compor um cenário mais realista.
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Implantação de uma nuvem privada em uma instituição pública de ensino
superior utilizando soluções de código aberto

Francisco Anderson Freire Pereira

Resumo: A Computação em Nuvem surge como um novo paradigma da computação capaz
de dinamizar o uso dos serviços de Tecnologia da Informação (TI), centralizar o gerenciamento
dos recursos computacionais, reduzir custos, além de prover novas oportunidades e desaos no
ambiente de instituições públicas ou privadas. Nas instituições públicas de ensino superior, a
Computação em Nuvem apresenta-se como um ambiente inovador, que pode fornecer melhorias no
processo educacional e no fornecimento dos serviços de TI para a comunidade acadêmica. Este trabalho tem como principais objetivos a implantação de um modelo de nuvem computacional privada
utilizando soluções de código aberto em uma instituição pública de ensino superior, sua documentação, realização de testes e análises do ambiente. Caracteriza-se por ser um estudo experimental
e qualitativo, que analisa e valida o fornecimento de um modelo de Infraestrutura como Serviço
utilizando a plataforma OpenStack. Os resultados gerados mostram, através de teste de integração
entre os componentes da nuvem, teste de multi- inquilinos e testes de percepção do funcionamento
dos serviços, que o modelo de nuvem implantado atende as especicações para o fornecimento de
Infraestrutura como um Serviço. Por m, conclui-se que o OpenStack é uma plataforma consistente, ecaz, capaz de gerenciar ambientes virtualizados de computação, armazenamento e de
redes, oferecendo um ambiente propício para melhorias no processo de ensino, de aprendizagem e
de gestão das instituições públicas acadêmicas. Palavras-chave: Computação em Nuvem, ensino
superior, Infraestrutura como Serviço, OpenStack.
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MEMBRANAS POLIMERICAS OBTIDAS POR INVERSAO DE FASES.
PARTE 1- APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE AGUAS E DESSALINIZAÇÃO

Mariana Ahrends Landeira, Arthur George Silva Matos, Raquel Dantas Costa, Amanda
Melissa Damiao Leite, Kaline Melo de Souto Viana

Resumo: Com o surgimento de membranas sintéticas semelhantes às membranas naturais,
deu-se inicio às pesquisas dos Processos de Separação por Membranas (PSM). Por este ser um
método de alta eciência e apresentar vantagens em relação aos outros métodos de separação,
tais como ser uma tecnologia limpa, baixo consumo de energia, e simplicidade de operação, o
PSM têm-se mostrado bastante atrativo para diversos tipos de indústrias e para uma vasta área
de aplicação, como puricação de soluções e a separação de água e euentes. Sendo assim, as
membranas, que são obtidas de material polimérico ou inorgânico, possuem a função de barreira
seletiva semipermeável em escala molecular, restringindo o uxo de espécies químicas presentes em
uma solução. Desse modo, membranas poliméricas assimétricas de poliamida 6 e nanocompósitos
de poliamida 6 e Argila Nacional foram obtidas pelo método de inversão de fases, para estudo
e análise em aplicação de tratamento de água e dessalinização empregada na área biomédica.
As membranas obtidas foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a
m de observar as modicações morfológicas em virtude da presença de argila no corpo, pois a
argila tem inuência direta na formação de barreira. Vericou-se que com a presença da argila,
houve um aumento do suporte poroso e da camada seletiva, aumentando a espessura da membrana
como um todo, além da diminuição dos poros. Como a seletividade depende da distribuição dos
diâmetros dos poros, para ns de tratamento de água, é de grande importância obter-se uma
membrana porosa, além de possuir certo controle da morfologia desses poros, para garantir uma
ultraltrarão. Para o caso da dessalinização, a maioria das membranas são projetadas para permitir
que a água passe enquanto previne a passagem de solutos (como por exemplo os íons de sal),
para isso, ela deve apresentar uma morfologia com poros pequenos e uma camada de barreira
densa, onde a maior parte da separação ocorre. Desta forma os processos que utilizam membrana
têm tido aplicação nos mais diversicados sectores da indústria química, indústria alimentar e
farmacêutica, biotecnologia, medicina e tratamento de águas industriais e de abastecimento. E
os processos baseados em membranas como a Microltração, Ultraltração e a Nanoltração, têm
sido apontados como uma boa solução, por serem processos de baixo consumo energético e que
proporcionam um tratamento eciente. Palavras-chave: inversão de fases, membranas, argila OBS:
Esse resumo é complemento do MEMBRANAS POLIMERICAS OBTIDAS POR INVERSAO DE
FASES. PARTE 2- APLICAÇÃO BIOMÉDICA
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Membranas poliméricas obtidas por inversão de fases. Parte 2 - Aplicação
biomédica

Raquel Dantas Costa, Mariana Ahrends Landeira, Arthur George Silva Matos, Amanda
Melissa Damião Leite, Kaline Melo de Souto Viana

Resumo: Biomateriais são materiais usados em dispositivos médicos com o objetivo de interagir com os sistemas biológicos, sendo, portanto, biocompatíveis. Os polímeros são biomateriais
que vêm se destacando frente ao mercado atual devido a sua ampla gama de aplicações, principalmente por ser umas das classes de materiais mais versáteis existentes. Uma de suas aplicações
é o desenvolvimento de novos sistemas para liberação controlada de fármacos. Também denominados polímeros biodegradáveis, os biopolímeros são polímeros biologicamente ativos, ou sintéticos
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utilizados em aplicações biológicas ou biomédicas, que têm sido amplamente pesquisados e utilizados como biomateriais pois não precisam ser removidos nem causam efeitos indesejáveis ao corpo
em longo prazo. Um dos métodos para elaboração de sistemas de liberação controlada é através
da formação de membranas ou lmes poliméricos. Este trabalho teve como objetivo sintetizar e
caracterizar membranas poliméricas de PCL (policaprolactona), PBAT (poliadipatocotereftalato de
butileno) para aplicá-los como dispositivos de liberação controlada de fármacos. Os lmes foram
obtidos pelo método da inversão de fases, pela técnica de evaporação de solvente, utilizando como
solvente o clorofórmio. Após a obtenção das membranas com polímero puro foi realizada a incorporação do fármaco composto por hidrato de calcipotriol e dipropionato de betametasona. Por
microscopia eletrônica de varredura (MEV), observou-se que nos lmes feitos com polímero puro
observou-se morfologia densa. Já nas membranas cujo fármaco havia sido incorporado, a estrutura encontrada foi porosa. Ainda, observou-se que a forma de adição do fármaco e seu tempo
de dissolução provocaram modicações aos lmes obtidos. Por m, concluiu-se que os polímeros
utilizados apresentaram potencial para utilização como dispositivo de liberação controlada de fármacos visto que foram obtidas membranas e o fármaco apresentou boa incorporação às mesmas.
Palavras-chave: inversão de fases, membranas, biopolímero OBS: Esse resumo é complemento do
MEMBRANAS POLIMÉRICAS OBTIDAS POR INVERSÃO DE FASES. PARTE 1- APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUAS E DESSALINIZAÇÃO

11:40
Autores:

ÓRTESE PARA REABILITAÇÃO DE JOVENS COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA

Mestrando: Francisco Islard Rocha de Moura / Orientador: Francisco Irochima

Resumo: Atualmente, segundo dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca
de 144 milhões de pessoas sofrem com escoliose. Ou seja, aproximadamente 2% da população
mundial. A maioria atingida são mulheres dos nove aos dezessete anos, ou seja, durante o período
de desenvolvimento corporal, fase que ocorre durante a adolescência. De acordo com Instituto de
Patologia da Coluna  IPC (2017), a coluna vertebral apresenta um padrão linear quando vista
no plano frontal. Normalmente, quando avaliada no plano lateral, é possível observar duas curvas
naturais: para trás na área do tórax é chamada cifose e, para a frente, na área da lombar, é
denominada lordose. Quando vista de cima para baixo, todas as vértebras devem estar alinhadas
umas com as outras. Desta forma, a alteração deste alinhamento no plano frontal com curvatura
maior do que 10 graus (10o ) é chamada escoliose. É válido ressaltar que não é apenas uma curva
no plano frontal, mas sim uma rotação das vértebras que acaba culminando em alterações de todos
os planos da coluna. Hoje em dia o tratamento da escoliose baseia-se principalmente em dois
fatores: o valor da magnitude da curva e a maturidade esquelética do paciente. Quanto maior a
magnitude da curva e menor a maturidade esquelética do paciente, mais provável é a progressão
da escoliose. Existem três opções de tratamento para a escoliose: a observação, indicada para
pacientes com magnitude de curva menor que 20 graus; o uso de órteses projetadas para diminuir
a progressão da curva, provocando assim que a curva estagne, sendo este o modo de tratamento
mais indicado para pacientes com magnitude de curva entre 20 e 40 graus; e em último caso,
a cirurgia, porém, é importante enfatizar que esta deve ser realizada apenas para pacientes com
magnitude de curva acima 40 graus de curvatura. Sendo assim, neste trabalho será evidenciado a
necessidade de criação de novas órteses para o tratamento da escoliose idiopática. Por tanto, esta
pesquisa possui caráter descritivo e exploratório, uma vez que toma como base livros, artigos, teses
de doutorado e estudos de caso. Um levantamento preliminar mostra que as novas órteses devem
possuir maior apelo estético, pois isto inuencia diretamente na adesão do paciente ao tratamento.
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Palavras-chave: Escoliose, Escoliose Idiopática, Órtese.

5.18 Sessão XVIII

Tema: CIDADES INTELIGENTES

Quarta feira, 31 de maio de 2017 - Sala 3

11:00
Autores:

Indústria da Internet das Coisas (IoT): Cidades Inteligentes Proteção de
Topograas de Circuitos Integrados

Autor(a): Victor Hugo Xavier Espínola dos Anjos e Jaívilles Cibele Pontes da Silva
Co-Autor(a): Professora Zulmara Virgínia de Carvalho

Resumo: Diante do atual momento tecnológico vivenciado por toda sociedade, a Internet das
Coisas (IoT) está se destacando, fazendo com que, cada vez mais, torne-se realidade a implantação
das Smart Cities. Com isso, vale destacar o atual regime de Proteção Intelectual de Topograas de
Circuitos Integrados é regulamentado no Brasil através da Lei 11.484/2007. Pretende- se com este
trabalho discutir a importância estratégica, caracterizada pela era tecnológica mundial composta
por integrações de aplicações sem o, dispositivos interagindo com a internet, proporcionando à
sociedade novas formas de entreterimento e comodidade. Sendo assim, defende-se que assegurando
mais os envolvidos na pesquisa, estruturação e fabricação dos circuitos integrados das cidades
inteligentes (a comunidade acadêmica, as empresas privadas, os pesquisadores independentes e
os órgãos governamentais) com o intuito de impulsioná-los a contribuir, cada vez mais, para a
implantação de projetos de cidades inteligentes em todo o país. Para embasar tal discussão, o
trabalho foi baseado em uma pesquisa qualitativa detalhada de uma cidade modelo, um caso de
sucesso que é a Cidade- Estado Singapura. Com isso, fez-se necessário após o conhecimento
das metodologias adotadas com sucesso nessa cidade, projetar possíveis soluções para o panorama
norte-riograndense, especicamente para os natalenses.

11:20
Autores:

Qual o papel do empreendedorismo e da cultura de inovação nas cidades
inteligentes, e como elas lidam com a proteção da propriedade intelectual.

TAÍS VIVIANE GABRIEL NASCIMENTO; ALANA KALINE BEZERRA DA SILVA;
RAFAELA SILVA DE SOUZA; MARIA NICE FERREIRA; GUSTAVO HENRIQUE
MENDES ROQUE; ZULMARA VIRGINIA DE CARVALHO;

Resumo: Empreender e inovar nos dias de hoje seja, talvez, um dos maiores desaos para uma
população que almeja uma melhor qualidade de vida. As cidades inteligentes trarão enormes benefícios para os cidadãos. Fazendo uma ponte entre a cidade do Natal, Brasil, e Boston, Estados
Unidos, é possível perceber as diferenças entre as janelas de oportunidades para empreendedores
bem como os processos para a proteção à propriedade intelectual aliadas às cidades inteligentes. As
cidades inteligentes, são locais onde a tecnologia da informação e comunicação se juntam buscando
melhorar infraestrutura, criar uma gestão mais eciente, e melhorar a qualidade de vida dos habitantes, tudo isso de forma sustentável. Para conseguir isso, as cidades inteligentes precisam de
cidadãos criativos e proativos, pois nessa nova era de interação, as soluções não vêm apenas das
instituições públicas e privadas, mas elas partem muitas vezes dos habitantes, por isso é necessário
um ambiente propício às inovações tecnológicas, e com políticas de proteção da propriedade intelectual que ajudem os inovadores a proteger suas criações de roubos, pois elas são um instrumento
de poder. A cidade de Boston, é uma cidade inteligente e usa a inovação para impulsionar a economia local. A inovação econômica gera receitas de exportação para empresas e algumas das mais
prósperas companhias que contribuem para a base tributária. A cidade tenta investir em um am-
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biente empreendedor com o intuito de que os empreendimentos bem-sucedidos retornem com mais
investimentos. Com o nosso artigo esperamos poder fornecer soluções para que a cidade de Natal,
se torne uma cidade inteligente, tenha um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo,
e que forneça meios que seus empreendedores protejam sua propriedade intelectual, tomando como
exemplo Boston, uma cidade que já foi eleita duas a cidade mais inovadora do mundo e que até
hoje continua a se destacar nesse aspecto. Faremos isso através de pesquisas e estudos de caso.

11:40

Autores:

Cidade Inteligente: discussões e aplicações para uma cidade segura

Jaívilles Cibele Pontes da Silva; Maikon kennedy Barbosa Queiroz; Maurício Thiago
Ferreira de Lima; Rezilânia Kelly Sena; Zulmara Virgínia de Carvalo

Resumo: Cidade Inteligente: discussões e aplicações para uma cidade segura Jaívilles Cibele
Pontes da Silva Maikon kennedy Barbosa Queiroz Maurício Thiago Ferreira de Lima Rezilânia
Kelly Sena Zulmara Virgínia de Carvalho Resumo Segundo a Organizações das Nações Unidas
(ONU) em uma carta intitulada FATOS SOBRE AS CIDADES, cerca de metade da população
humana vive hoje em cidades e essas populações urbanas cresceram de cerca de 750 milhões em
1950 para 3,6 bilhões em 2011, sendo que até 2030, quase 60% da população mundial viverá em
áreas urbanas. Com isso, se aumenta a dinâmica econômica, cultural e social, por exemplo, porém,
cresce também os desaos, principalmente de países subdesenvolvidos, referente à gestão dessas
comunidades. Governos, empresas e universidades são responsáveis pela criação de novas estratégias para o desenvolvimento sustentável em todos os campos: novas formas de geração de energia,
preservação de recursos naturais, transportes ecientes, educação e saúde, segurança e alimentação. Países desenvolvidos aplicaram algo que muitos consideram uma solução para esses desaos.
Aliando todo um ambiente propício a inovação de sistemas de informação com integração de infraestrutura e serviços urbanos, surge o termo smart city, em português, cidade inteligente, no nal
dos anos 90. O Brasil, país em desenvolvimento, é um dos que sofrem pela falta de organização
e planejamento de suas cidades. Gerando, problemas que para muitos parecem grandes e irrecuperáveis, como o aumento da criminalidade. Segurança é um dos fatores essenciais para se viver
bem e está inserido em uma das áreas que as cidades inteligentes se engloba: qualidade de vida.
Olhando para o que está em nossa volta, Natal, cidade turística do Nordeste brasileiro, capital do
Rio Grande do Norte, foi declarada a 10 cidade mais violenta do mundo pela ONU. Este trabalho
tem como objetivo discutir de como Natal poderia torna-se uma cidade segura adotando-se uma
gestão inteligente, comparando-a com a smart city Charleston. Então, para embasar tal discussão,
o trabalho foi baseado em pesquisa de caráter descritivo e exploratório alicerçada em estudo de
caso. Palavras-chave: Cidades Inteligentes; Normas Técnicas; Segurança Pública.

5.19 Sessão XIX
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Quarta feira, 31 de maio de 2017 - Sala 5

11:00

Autores:

Website como uma ferramenta estatística

Maciel Barbosa da Silva

Resumo: A estatística visa resumir dados, para através desses, tomar decisões acerca de algo.
Porém, de certa forma, essa área está ligada à linguagem de programação, ainda mais quando se
trabalha com grande quantidade de dados. Essa mediação geralmente é feita por meio de ambientes
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de desenvolvimento integrado para cálculos estatísticos, sendo o R (linguagem de programação e
ambiente de desenvolvimento) uma das ferramentas mais utilizadas. Desta forma, os prossionais
e estudantes de estatística, por mais que não tenham anidade com programação, sentem a necessidade de aprender a manusear essas plataformas. Esse trabalho visa apresentar uma solução
relacionando estatística e linguagem de programação por meio de desenvolvimento web. Trata-se
de um site que utiliza uma interface simples e intuitiva para realizar cálculos estatísticos. Com
isso, os usuários não precisarão ter conhecimento de programação para utilizá-lo. Será necessário
apenas informar os dados e o tratamento estatístico desejado, dispensando assim o uso de linhas
de código para se obter um resultado estatístico. Durante a apresentação será exposto como as
seguintes ferramentas foram utilizadas na construção do site: HTML (abreviação para a expressão
inglesa HyperText Markup Language, que signica Linguagem de Marcação de Hipertexto) que é
uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na web para adicionar e organizar
os elementos da página; JavaScript que é uma linguagem de programação interpretada, para denir o comportamento dos itens do site; CSS (abreviação para a expressão inglesa Cascading Style
Sheets, que em português signica algo como folhas de estilo em cascata) para editar o layout da
página; e o Geogebra (aglutinação das palavras Geometria e Álgebra) que é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única interface, utilizada
na representação visual através de grácos. Portanto, a apresentação terá ênfase na aplicação da
estatística e das tecnologias de desenvolvimento web nos métodos utilizados na implementação do
website, para que realize cálculos estatísticos em uma interface web. Palavras-chave: estatística;
programação; desenvolvimento web; website.

11:20
Autores:

Aproximação de Funções Pelo Método de Mínimos Quadrados e Aplicação
Utilizando o GeoGebra

João Paulo de Freitas Gama e Fabiana Tristão de Santana

Resumo: Neste trabalho foi feito um estudo detalhado de aproximações utilizando o método
dos Mínimos Quadrados e projeções ortogonais. Mais especicamente, foi feito o desenvolvimento
matemático para se obter a melhor aproximação de uma função real f no espaço ortogonal W, gerado
pelas funções 1, cos(t), cos(2t), ..., cos(nt), sen(t), sen(2t),..., sen(nt), utilizando-se para isso
um produto interno apropriado. A aproximação obtida, denominada de polinômio trigonométrico,
coincide com a n-ésima soma parcial da série de Fourier da função f. uma vez que seus coecientes
coincidem com os coecientes de Fourier de f . O estudo feito foi aplicado para aproximar a força
que atua em um sistema mecânico do tipo massa mola e os cálculos dos coecientes de Fourier
foram feitos com o uso do software GeoGebra. Por m, o software foi utilizado para ilustrar
que à medida que o se aumenta o grau do polinômio, melhor é a aproximação obtida para a
função f. Palavras-chave: GeoGebra, Polinômio Trigonométrico, Mínimos Quadrados, Projeções
Ortogonais.

11:40
Autores:

Formas Diferenciais - Formalismo Avançado em Matemática para estudos
Físicos

Yago Brasil de Lima

Resumo: Esse projeto teve como objetivo a construção de um formalismo matemático avançado
para a resolução de problemas físicos. Uma grande limitação do cálculo vetorial visto nos cursos de
Cálculo da ECT (ou de qualquer curso da disciplina) é que muitas aplicações dependem direta ou
indiretamente de um produto vetorial, podemos citar o rotacional de um campo vetorial ou a integral
de superfície que descreve um uxo. Essas operações são importantíssimas tanto na física quanto na
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engenharia, porém como dependem de um produto vetorial elas só podem ser usadas no R3 . Sendo
assim, se o nosso problema tiver mais de 3 variáveis, o espaço da solução terá uma dimensão
maior que 3 e consequentemente não poderemos calcular uxos nem rotacionais. Podemos citar
exemplos físicos como na Relatividade, onde temos 3 dimensões espaciais e uma temporal ou na
Termodinâmica onde podemos ter um número arbitrariamente grande de variáveis, pois além do
convencional e simplicado P, V e T podemos ter a variável entropia, várias fontes de trabalho,
várias fontes de calor, vários reagentes em uma reação química, entre outras variáveis. Além dessas
duas temos aplicações mais teóricas como Teoria das Cordas onde temos um número de dimensões
ainda maior. No início do projeto revisamos conceitos do cálculo vetorial e demonstramos os
principais teoremas como o de Green, Gauss e Stokes. Em sequência revisamos conceitos de
álgebra linear e seus espaços vetoriais construídos em cima de Corpos (espaço de escalares) para
depois construirmos uma álgebra exterior com p-vetores a qual é uma construção de um espaço
mais geral construído em cima dos espaços vetoriais vistos no curso de Álgebra Linear. Essa nova
álgebra possibilitou generalizarmos o produto vetorial para n dimensões, além de outras construções
como o operador estrela, importantíssimo para o passo seguinte. Por m, denimos as p-formas
diferenciais junto com a operação de derivada exterior e assim podemos escrever operações como
gradiente, divergente, rotacional e laplaciano com outra notação e assim podendo ser aplicados em
situações mais abrangentes. Essa foi a base matemática do projeto. Com esse novo formalismo
podemos aplicar na física e obter resultados interessantes, como rescrever as 4 Equações de Maxwell
vistas na disciplina de Introdução a Física Clássica 3 em apenas 2, tornado-as mais simétricas e
concisas. Na ECT vimos as 4 Equações de Maxwell na sua forma integral, aplicando os teoremas de
Gauss e Stokes podemos reescreve-las na sua forma diferencial (usando rotacionais e divergentes).
Aplicando os nossos novos conceitos de formas diferenciais e operador derivada exterior podemos
reduzir a apenas duas equações e com elas descrever todo o eletromagnetismo.

5.20 Sessão XX

Tema: AUTOMAÇÃO / OUTRAS ÁREAS

Quarta feira, 31 de maio de 2017 - Sala 6
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Autores:

ARQUITETURA GERAL DE UM SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO PLATAFORMAS ABERTAS

Daniel Araújo, Judson Costa

Resumo: "A automação residencial utiliza tecnologias diversas para prover um estilo de vida
diferente do que jamais foi visto, alinhando a comodidade do controle dos gastos com água, energia, dentre outros recursos, à possibilidade de interações físicas com os equipamentos inteligentes.
Isso pode ajudar idosos, bebês, pessoas com deciência física que necessitam de acompanhamento
durante todo o momento. Esse avanço tecnológico tem muitas vantagens para o usuário, como nos
seguintes aspectos: na segurança, permite a vigilância domiciliar, o acompanhamento do estado
atual de portas, janelas, entre outros; no controle, possibilita a tomada de decisões e acionamento
de quaisquer dispositivos conectados à internet; na manutenção, é possível ter previsibilidade dos
gastos a partir dos dados gerados pelos sensores até aquele momento; no acesso remoto, independente de onde esteja, o usuário pode monitorar e controlar sua residência sem a necessidade de
estar presente no local. A arquitetura permite o armazenamento de dados referentes ao domicílio e a obtenção de estratégias para melhor administrar os recursos, a m de obter uma maior
eciência nos gastos e buscar um modelo sustentável. A arquitetura é construída a partir de plataformas abertas como Javascript, Nodejs, React, e resulta em uma tecnologia sólida com nenhuma
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perda de dados, uxo de dados em tempo real com o protocolo Websocket abstraído com o SocketIO, totalmente compatível com a rede Wi-Fi, funciona com a rede local e com a possibilidade de
implementar-se em lugares que não possuem conexão com a internet pois está hospedado em um
servido na própria residência com o Raspberry 3. A interface é desenvolvida com o framework React (desenvolvido e usado pelo facebook), usando módulos para o roteamento, design do Material-ui,
uxo de dados no padrão Redux, dentre outros."

11:20
Autores:

Essa pesquisa foi intitulada Redes neurais para a aprendizagem de trajetórias de robôs articulados

Professor Doutor Orivaldo e Sidnei

Resumo: Pesquisa vinculada a ECT intitulada Redes neurais para a aprendizagem de trajetórias
de robôs articulados, estamos trabalhando no desenvolvimento do braço articulado e das respectivas
tecnologias necessárias. Um braço robótico é uma série de interligações de corpos rígidos que se
unem por meio de juntas em uma cadeia cinemática aberta. Estamos desenvolvendo o braço
para que com um modelo real possamos realizar testes. As peças foram impressas no Laboratório
de Automação e Robótica (LAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na
impressora 3D desenvolvida pelos alunos do laboratório, com servos motores como atuadores para
trabalhar a movimentação do mesmo. Uma série de estudos se segue para aprendermos a obter
uma base de dados com posições da garra, do braço, no espaço para podermos utilizar códigos de
Inteligência Articial (IA) que crie por si uma cinemática inversa e movimente o braço. Nesses
estudos buscamos compreender algumas tecnologias que podemos usar para realizar essa tarefa:
Visão computacional para visualizar o braço e por meio de um objeto de cor especíca, previamente
processada, encontrar as coordenadas que queremos (O objeto estará anexado no local da garra) e
formas de comunicação serial para mandarmos a estrutura de código que ira fazer com que o braço
se movimente para posições diferentes enquanto geramos a base de dados.

11:40
Autores:

Desenvolvimento de software de auxílio no estudo de Redes Neurais Articiais

Juscelino Pereira de Araújo

Resumo: As Redes Neurais Articiais (RNAs) são importantes modelos computacionais baseados no sistema nervoso dos animais. As RNAs constituem um paradigma importante da Inteligência Computacional, englobando conhecimentos de várias áreas, como a Matemática, a Estatística, a
Ciência da Computação, a Engenharia de Computação e a Neurociência. Entretanto, os materiais
existentes em língua portuguesa são escassos e, em geral, tornam o estudo desse tema complicado
para estudantes de graduação interessados no uso dessa ferramenta. Pretende-se então construir
um software em linguagem Java capaz de permitir a criação de RNAs nas principais arquiteturas
utilizadas hoje em dia, com topologias variáveis de acordo com a aplicação desejada. Objetiva-se
assim contribuir para o aprendizado de estudantes que se debruçam sobre o estudo desse tópico
e não encontram referências sucientes. Esse software terá em sua documentação não apenas
explicações sobre o seu funcionamento e de como bem usá-lo, mas também servirá como material
didático de apoio para a aprendizagem de RNAs. Como resultado busca-se facilitar o acesso a esse
importante paradigma da Inteligência Computacional, possibilitando a solução de uma multitude
de problemas de engenharia cuja solução requer ferramentas desse tipo.
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Autores:

ENERGÉTICA DOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO NO
NORDESTE DO BRASIL

Kellen Karla lima e Juliana Emanuelle da Costa Andrade Alves

Resumo: A atmosfera é um complexo sistema termodinâmico na qual a geração, conversão
e dissipação de energia denotam um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção dos
diversos sistemas de movimento de escala sinótica (Holton, 1992). Os estudos sobre a energética da
atmosfera envolvem o conhecimento a respeito das transformações de energia que ocorrem dentro
da atmosfera planetária. De acordo com Lorenz (1955), existe transformação de energia solar
em energia interna (relacionada à temperatura) e potencial (relacionada à altura geopotencial e à
gravidade), a qual pode ser considerada como sendo uma única forma de energia, a energia potencial
total. Todavia, a energia potencial total, por sua vez, não pode ser totalmente convertida em energia
cinética uma vez que existe um limite para a ocorrência de tal transformação, isto é, existe uma
parcela de energia que não se altera que é conhecida como energia potencial do estado de referência,
a qual é mínima e não disponível. A quantidade de energia disponível para conversão em outra
forma de energia é conhecida como energia potencial disponível. De acordo com a formulação de
Lorenz, as formas de energia potencial disponível e energia cinética podem ser ainda divididas em
estado básico e perturbações em relação ao estado básico. As quantidades energéticas representam
o aspecto do comportamento atmosférico (em termos de geração e conversão de energia), e daí
vem sua importância, pois a técnica permite calcular as mudanças relacionadas às intensidades
das perturbações envolvidas (em escala sinótica, sub-sinótica e escala planetária), durante um
intervalo de tempo especíco. A análise energética é uma importante ferramenta diagnóstica para a
identicação de processos dinâmicos associados a eventos de conversão de energia. Neste contexto,
o Diagrama de Lorenz mostra as interações entre as formas de energia mais importantes, ou
seja, a energia cinética média (ECM), a energia cinética turbulenta (ECT), a energia potencial
média (EPM) e a energia potencial turbulenta (EPT). Este Diagrama consiste de um conjunto de
blocos, os quais representam os reservatórios das várias formas de energia do sistema, e setas que
apontam no sentido do uxo de energia, indicando a presença de fontes, sumidouros ou termos
de conversão entre as formas energéticas (Holton, 1992). O Diagrama de Lorenz permite uma
rápida e fácil visualização dos principais processos energéticos que estão associados a determinado
processo dinâmico, fornecendo também a quanticação de cada um deles. Entre as conversões de
energia que compõem o Diagrama de Lorenz, as mais estudadas, em grande escala e em mesoescala,
são aquelas oriundas dos processos de instabilidade barotrópica, que convertem ECM para ECT, e
dos processos de instabilidade baroclínica, que convertem EPM para ECT.

11:20
Autores:

VARIAÇÕES DE ENERGIA NA ATMOSFERA EM CASOS DE CHUVAS
INTENSAS E FRACAS

Juliana Emanuelle da Costa Andrade Alves e Kellen Carla Lima

Resumo: A atmosfera apresenta diversos sistemas meteorológicos que causam chuva, e que
dependem de processos termodinâmicos como a geração, conversão e dissipação das energias envolvidas para o seu desenvolvimento e manutenção. Alguns sistemas atmosféricos podem vir a
ocasionar chuvas intensas (acima do esperado) ou fracas, acarretando danos materiais e humanos.
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As principais energias envolvidas no desenvolvimento e na manutenção de um sistema meteorológico são a energia potencial (relacionada à altura geopotencial e à gravidade) e a energia cinética,
que podem ser divididas em estado básico e perturbação. Os valores de energia mostram como a
atmosfera se comporta ao gerar e converter energia, logo é importante quanticar as variações relacionadas às intensidades das perturbações envolvidas durante um intervalo de tempo e identicar
os processos dinâmicos relativos às conversões de energia. Neste contexto, o Diagrama de Lorenz é
relevante por mostrar as interações entre as formas de energia mais importantes, ou seja, a energia cinética média, a energia cinética turbulenta, a energia potencial média e a energia potencial
turbulenta. Por meio desse Diagrama, formado por um conjunto de blocos, os quais representam
os reservatórios das várias formas de energia do sistema e setas que apontam no sentido do uxo
de energia, indicando a presença de fontes, sumidouros ou termos de conversão entre as formas
de energia, é possível fazer uma rápida e fácil visualização dos principais processos energéticos que
estão associados a determinado processo dinâmico, fornecendo também a quanticação de cada um
deles. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo aplicar o ciclo de energia de Lorenz em área
limitada para um caso de chuva intensa e outro de chuva fraca, a m de buscar semelhanças ou
diferenças nas transformações de energia. Para tanto, serão utilizados os dados das componentes
zonal e meridional do vento, pressão ao nível médio do mar e pseudo-velocidade vertical provenientes das reanálises do Era Interim com resolução 1.25 graus. Para o cálculo das energias e das
conversões entre elas e visualização gráca será utilizado o software Diagnosis. A partir do uso
desses dados e da metodologia adotada, espera-se observar os padrões de comportamento energético da atmosfera durante o desenvolvimento, manutenção e dissipação de um sistema dinâmico
em situações de chuva intensa ou fraca.
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PRINCIPAIS PERSPECTIVAS ACERCA DO GERENCIAMENTO HÍDRICO ATUAL E FUTURO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO
SÃO FRANCISCO E DO RIO PARANÁ

Danilo Henrique Morais Castro Oliveira / Kellen Carla Lima / Maria Helena Constantino Spyrides

Resumo: A água é o recurso natural primordial para o funcionamento dos ecossistemas e ciclos da natureza, como também é a ferramenta crucial para o desenvolvimento socioeconômico das
nações mundiais. Destaca-se então a sua relação direta nas principais crises globais mediante a
pressão cada vez mais forte exercida por diversos fatores na relação oferta-demanda. O aumento
da produção de alimentos, da geração de energia, do crescimento industrial, da intensicação dos
processos de urbanização e poluição são alguns dos fatores que mais exercem constrição no ciclo
hidrológico. No Brasil, os índices evidenciam um país rico em termos de disponibilidade hídrica,
mas que apresenta bacias hidrográcas situadas em regiões que contém insuciência no atendimento
quando comparada as demandas de utilização e, por isso, enfrentam situações de estresse hídrico
e escassez. Enquanto que outras bacias apresentam recursos sucientes para atender as suas demandas. Nesse contexto, este trabalho objetiva vericar as principais perspectivas atuais e futuras
acerca do gerenciamento de recursos hídricos nas bacias hidrográcas do Rio do São Francisco e
do Rio do Paraná baseado na geração de um diagnóstico do nível e período de retorno de eventos extremos de precipitação e vazão, além de uma análise de índices climáticos, uso e ocupação
do solo e principais variáveis demográcas das bacias. Os dados diários de precipitação de cada
região hidrográca foram obtidos a partir de estações meteorológicas do INMET, enquanto que os
dados de vazão retirados do relatório de séries históricas de vazão do ONS. As séries temporais de
análise foram denidas de 1980 a 2015 para a obtenção do tempo de recorrência que associa o pe-
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ríodo em anos e a probabilidade de ocorrência do fenômeno mediante a TVE possuir a capacidade
de gerar uma estimação da cauda de uma distribuição referente a um conjunto de observações,
englobando as distribuições GEV e GPD. Os índices climáticos são derivados de dados diários de
precipitação e temperatura extraídos do projeto CLIMDEX com o intuito produzir estimativas dos
aspectos mais extremos do clima para as duas bacias hidrográcas. A geração dos mapas de uso e
ocupação do solo foi realizada a partir da análise dados de satélite capaz de identicar o tipo de
uso encontrado em cada parte da área de estudo. Ainda na metodologia, as principais variáveis
demográcas analisadas são oriundas dos dados de censos demográcos do IBGE. Nesse contexto,
o estudo pretende identicar as principais perspectivas e áreas vulneráveis a ocorrência de estresse
hídrico, quais as variáveis demográcas que estão relacionadas com a problemática da gestão dos
recursos, o nível e período de recorrência de eventos extremos de precipitação na região, além de
associar as principais deciências do processo de gerenciamento na relação oferta-demanda. Por
m, o trabalho espera agregar todas essas informações de maneira a subsidiar a geração de políticas
ecientes a m de amenizar os impactos causados pela má distribuição da água.
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ANÁLISE METABOLÔMICA DO CAFÉ ARÁBICA CULTIVADO EM
DIFERENTES DISPOSIÇÕES ESPACIAIS

Isabella Donadello Duarte Patricia Kaori Soares Ieda Spacino Scarminio

Resumo: A economia brasileira há muitos anos é abastecida em grande parte pela produção do
café. Além de satisfazer o mercado interno, o Brasil ainda se mantém como o maior exportador do
grão. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, na safra de 2014/2015 foi registrada
a exportação de 36,49 milhões de sacas de 60 kg. Já em 2016, o Brasil bateu recorde de produção
de café beneciado  Arábica e Robusta, com 51,7 milhões de sacas  (CONAB 2016). O café
arábica é uma espécie vegetal que apresenta um ciclo de desenvolvimento bienal (ciclo de dois
anos), e, por possuir uma atividade diferente da maioria das plantas (que fruticam no mesmo
ano fenológico), os cafeeiros são diretamente inuenciados por fatores ambientais, que confundem o
seu ciclo fenológico natural e afetam a produção e a qualidade dos grãos colhidos. O ciclo fenológico
do café arábica é caracterizado por seis fases. A primeira ocorre durante os meses de dias longos e
nela formam-se os ramos vegetativos com gemas axilares nos nós, posteriormente, à medida que os
meses se encurtam, há a indução por foto periodismo e elas se transformam em gemas reprodutivas.
Quando os dias já apresentam menos de 13 horas efetivas de luz, as gemas orais começam a
se desenvolver e a amadurecer. Quando maduras, entram em dormência, cando prontas para a
antese, que é quando acontece um crescimento do potencial hídrico nas gemas dormentes, fechando
o primeiro ano fenológico. O segundo ano é marcado pela oração, granação dos frutos, maturação
e repouso. O ambiente em que o cafeeiro está sendo cultivado é de extrema importância, pois o café
obtido pode apresentar variações quanto à acidez, aroma e doçura. Cuidados como o local de plantio
de acordo com o clima e a região, considerando a exposição da planta a insolação, vento, potencial
hídrico, espaçamento entre plantas, devem ser estudados para que o café obtido seja de maior
qualidade, ou seja, contenha os principais metabólitos do grão, como a cafeína, trigonelina e o
ácido clorogênico, ali presentes. Embora o café arábica seja uma das espécies mais comercializadas
atualmente, pouco foi estudado a respeito da espécie e da relação do cafeeiro com os fatores externos
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e a concentração dos metabólitos. O objetivo da pesquisa é comparar duas amostras de folhas de café
de plantas que foram cultivadas em diferentes condições espaciais. Uma delas foi cultivada com um
espaço de 1,67 m2 para se desenvolver enquanto a outra teve apenas 1,00 m2. O espaço disponível
para o crescimento e desenvolvimento da planta pode afetar o conteúdo de metabólitos existentes
e sendo o café um produto de alto valor agregado é de interesse dos produtores saber o quanto a
disposição espacial pode afetar a qualidade de seu grão, pois a qualidade tem impacto direto no valor
de venda do produto. As amostras da cultivar denominada Iapar 59,da espécie Coea arabica L.,
foram cultivadas e fornecidas pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). Uma das formas de
avaliar como esses fatores podem afetar a quantidade de metabólitos na planta é através da análise
da impressão digital da planta (identicação dos padrões exibidos pelos metabólitos). Esses padrões
podem ser analisados por meio de métodos espectroscópicos, que são técnicas de levantamento de
dados a partir da interação entre a energia radiante incidente e a amostra, seja ela dada por
transmissão, reexão ou absorção. Para o estudo, foi utilizado um planejamento de misturas do
tipo centroide simplex modicado com 3 componentes para selecionar um solvente extrator que
seja capaz de fornecer uma boa impressão digital espectroscópica da planta. Os extratos foram
submetidos à espectroscopia de vibração na região do infravermelho por transformada de Fourier
e à espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível. Os dados obtidos foram
avaliados utilizando os métodos quimiométricos de Análise de Componentes Principais (PCA) e a
Análise de Agrupamentos por Métodos Hierárquicos (HCA).
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Dimensionamento de redes de distribuição de água: uma abordagem de
solução por meio de otimização combinatória

Pedro Osvaldo Alencar Regis, Everton Santi

Resumo: Este trabalho propõe um modelo matemático para o dimensionamento de redes de
distribuição de água ramicadas, com o layout denido e com a altura do reservatório livre. O
modelo desenvolvido neste trabalho descreve este problema utilizando técnicas de otimização combinatória. O modelo proposto foi implementado na linguagem AMPL. Dimensionar uma rede de
distribuição de água signica calcular os valores dos elementos constituintes dessa rede. Um tipo
de dimensionamento comumente presente na literatura brasileira tem como dados de entrada para
o problema: vazões demandadas pela população, cotas geométricas nos pontos de junção dos trechos
(pontos estes denominados de nós), comprimentos dos trechos, e também o layout da rede, ou seja,
o sentido em que o uxo do escoamento ocorre é considerado previamente conhecido. No modelo
desenvolvido nesse trabalho não se considera a altura do reservatório como xa e também não se
considera redes anelares/malhadas. Os dados de saída do dimensionamento são: as vazões totais
que passam em cada trecho; montante, jusante, e ctícia (denida como a média entre a vazão de
montante e a de jusante); as pressões manométricas em cada nó da rede, as cotas piezométricas
em cada nó da rede (soma da pressão de um ponto com a sua respectiva cota geométrica); as
velocidades do uxo em cada trecho; e as perdas de carga entre cada dois nós pertencentes a cada
trecho; e provavelmente o mais importante do ponto de vista nanceiro, o diâmetro de cada trecho.
É importante notar que os parâmetros realmente cruciais de serem determinados são: a vazão que
ui em cada trecho, o diâmetro da tubulação de cada trecho e a pressão em cada nó. Os demais
valores podem ser obtidos em cálculos secundários. Ao longo do dimensionamento é necessário
que se verique se nenhum nó está com pressão mínima abaixo da estabelecida, e, se a escolha dos
diâmetros esta em acordo com os limites de vazões suportados pelo diâmetro da tabela utilizada.
A solução desse problema na literatura é usualmente realizada por meio de algoritmos iterativos
que possibilitam que estes sejam executados, tanto manualmente, com caneta, papel e calculadora;
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como em planilhas eletrônicas. No entanto, mesmo que o processo de dimensionamento seja automatizado, a solução do problema, considerando os algoritmos utilizados, é onerosa. A abordagem
de solução proposta para este problema foi elaborar um modelo matemático de otimização combinatória que represente todas as restrições necessárias para se conseguir dimensionar a rede. Foi
usada como função objetivo da otimização uma função associada ao custo da escolha de cada diâmetro do tubo de cada trecho. Propõe-se neste trabalho um modelo de Programação Não-Linear
Inteira Mista para a solução do problema. Esta abordagem expressa o problema de dimensionar a
rede de distribuição de água como sendo o problema de resolver um sistema não linear, com restrições e uma função objetivo. Ao se resolver esse sistema (caso seja possível), serão encontrados
todos os valores que satisfazem as equações e restrições do problema e, consequentemente, a rede
estará dimensionada, ou seja: todas as variáveis do problema estão relacionadas por meio de um
sistema de equações. Não existe a necessidade de se proceder de forma iterativa sobre o processo
de dimensionamento dos elementos usando essa abordagem, estes são a solução do sistema. As
vantagens dessa abordagem frente a algoritmos iterativos são: a não necessidade de se priorizar ou
hierarquizar uma ordem para se elaborar os cálculos, todas as restrições tem que ser satisfeitas de
forma simultânea por meio do sistema de equações; para problemas mais complexos (NP-difíceis)
como, em redes anelares/malhadas, e para o caso em que a altura do reservatório esta xa, usando
como função objetivo minimizar o custo da tubulação, uma abordagem muito semelhante pode ser
usada a proposta no modelo deste trabalho. Pode-se montar um sistema de equações que modele
a situação em questão, e caso seja possível resolver este sistema, se tem as respostas do dimensionamento. A contribuição deste trabalho é dupla, pois sua modelagem como uma problema de
otimização facilita seu entendimento, bem como permite a utilização de estratégias cujo objetivo é
otimizar a denição dos elementos constituintes da rede, por consequência seus custos de construção. De forma a validar o modelo proposto, dados articiais foram utilizados. Para estes dados,
a modelagem e ferramentas consideradas se mostraram apropriados, porém novos experimentos
deverão ser realizados a m de que se possa aplicar a ferramenta desenvolvida a projetos reais.
Palavras-Chave: Dimensionamento de Redes de Distribuição de Água, Otimização Combinatória,
Hidráulica, Saneamento.
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Zebtrack: desenvolvimento de software de rastreamento de animais a partir
de imagens

Ana Theresa Mancini

Resumo: Na biologia, o estudo de peixes tem sido utilizado para realizar pesquisas nas áreas de
doenças humanas e toxicologia. O estudo do comportamento dos peixes exige a análise de dados
que informam sua posição e velocidade em determinado ambiente. Esses dados podem ser obtidos
de forma manual, observando o peixe em seu ambiente e anotando as informações relevantes.
Contudo, esse processo pode ser exaustivo, podendo gerar erros na obtenção de dados, além de que
algumas informações não podem ser obtidas desta forma. Para resolver tais questões, podemos
fazer uma obtenção automática de dados. Existem alguns softwares no mercado que se propõe
realizar as tarefa de rastreamento automático do animal, mas tais softwares ou são muito caros,
ou apresentam graves limitações, além de não serem, em geral, apropriados para o estudo de
determinadas espécies de peixes. A obtenção dos dados experimentais utilizados é feita através de
uma câmera xa para lmar os peixes, e a posteriori ou em tempo real, analisa-se o vídeo de forma
automática para detecta-los no ambiente. A este processo, de inferir sobre o movimento de um
objeto a partir de uma sequência de imagens, dá-se o nome de Tracking ou rastreamento. Uma
vez que tem-se a posição do peixe ao longo do tempo durante o experimento, é possível realizar a
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análise dos dados e inferir informações de interesse como velocidade, tempo em que permaneceu
próximo às áreas de interesse, entre outras. Por sua vez, a partir do resultado da análise, podemos
deduzir padrões de comportamento do peixe, como por exemplo o estado de atividade deste. A
detecção de movimentos do peixe é realizada através da técnica de subtração de fundo. Para a
criação da imagem de fundo utiliza-se uma sequência de imagens (frames) do vídeo. Supondo que
o fundo é estático e apenas os objetos, neste caso os peixes, se movimentam, podemos obter a
estimativa da imagem de fundo fazendo a media (ou mediana) dos frames analisados. Contudo
existem situações em que a observação do peixe é feita a partir de cima do aquário. Nestes casos,
o movimento da água produz reexos, os quais alteram a imagem de fundo. Em situações como
essa a técnica deve conseguir adaptar a mudança de iluminação, mudanças repetitivas e mudanças
de longo prazo são mais adequadas. No Software que está sendo desenvolvido obtêm-se o fundo
pela média das imagens e calcula-se também a variância, que tem como objetivo adaptar-se as
mudanças como a de luz, citadas anteriormente. A subtração de fundo é feita de forma a obter o
foreground, uma imagem preto e branco na qual os pontos em branco representam regiões do frame
atual que diferem do fundo. A obtenção do foreground pode ser feita de maneira simples, apenas
subtraindo o frame atual do fundo calculado pela média, ou pode ser feita utilizando-se a variância,
de modo que leva-se em consideração quanto o pixel variou durante o vídeo. No foreground são
realizadas operações morfológicas de erosão e dilatação de forma a remover os ruídos presentes
na imagem, que poderiam atrapalhar na detecção do peixe. Uma vez a imagem livre de ruídos é
possível obter a posição do peixe na imagem. Uma vez que está sendo desenvolvido para ser usado
em laboratórios de biologia, se faz necessário que o software seja intuitivo e de fácil utilização,
sem que o usuário precise ter conhecimentos profundos sobre os processos de tracking ou mesmo
de informática. Para este objetivo está sendo utilizada uma plataforma gráca gratuita, software
livrem chamada QT, utilizando a linguagem de programação C++ e a biblioteca OpenCV para
fazer a manipulação das imagens.
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Estudos numéricos de sistemas de competidores com predador comum

Tayná Arruda e Josinaldo Menezes

Resumo: Uma das explicações para a coexistência de espécies e mudanças nos ecossistemas é a
constante competição entre as espécies. A concorrência pelos recursos naturais deveria provocar a
extinção de algumas espécies, o que não é observado em alguns sistemas biológicos. Nesses casos,
a presença de um predador comum é responsável pela coexistência destas espécies. Para entender melhor como esta estabilidade do ecossistema é possível, simulações numéricas são essenciais.
Por exemplo, as simulações numéricas permitem observar padrões nas espécies em competição.
A estocasticidade inerente das simulações baseadas em indivíduos representa a aleatoriedade das
interações físicas. Neste trabalho, apresentaremos os passos para simular os sistemas de coexistência mediada por um mediador comum. Serão mostrados os algoritmos e códigos numéricos em C,
como também os padrões espaciais resultantes das simulações de sistemas biológicos regidos pelo
jogo pedra-papel-tesoura. Também serão discutidos os pontos essenciais do estudo desenvolvido
agora no trabalho de iniciação cientíca Área de trabalho: Biologia matemática e computacional
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Demonstração de um conversor CC/CC SEPIC com técnicas de rastreamento de máxima potência e perturbe e observe para aumento da eciência
na geração de energia fotovoltaica

Allyson Franklin Marinheiro Borges

Resumo: O projeto tem como objetivo demonstrar a aplicação de um conversor CC/CC SEPIC
com técnicas de rastreamento de máxima potência (MPPT) e perturbe e observe (P&O) em projetos
que utilizam a energia solar fotovoltaica para aumento da eciência na geração de energia elétrica.
No painel solar fotovoltaico a tensão e a corrente de saída variam não linearmente em função da
radiação solar e da temperatura do ambiente de tal maneira que, é muito difícil assegurar a operação
do sistema com a maior eciência possível. Para isso, utiliza-se a técnica de rastreamento de
máxima potência (MPPT) que consiste em um algoritmo de rastreamento de tensão e corrente para
denir o ponto de operação mais adequado para obtenção da melhor eciência. Como estratégia
para encontrar o ciclo de trabalho adequado ao ponto de operação, é utilizado o método de perturbe e
observe (P&O). Para tanto, um microcontrolador é utilizado para realizar o cálculo dos parâmetros
e gerar um sinal modulador ao ciclo de trabalho. O hardware escolhido e que possibilita a aplicação
das técnicas de MPPT e P&O é o conversor de energia elétrica CC/CC (entrada e saída de
tensão contínua) do tipo SEPIC. Este conversor tem como vantagem manter a tensão de saída
com a mesma polaridade da de sua entrada. Os testes demonstraram a aplicação de um sistema
SEPIC-MPPT (P&O) trazendo maior eciência na produção de energia solar fotovoltaica. A
precisão dos sensores de corrente e tensão para aplicação das técnicas é fator preponderante para
um melhor desempenho do sistema. Como perspectivas de trabalhos futuros, serão estudados novos
algoritmos para prover adaptação ao sistema de controle com objetivo de melhorar o tempo de
regime permanente, diminuir sobressinal e robustez. Palavras-chave: Conversor CC/CC SEPIC;
MPPT; P&O.
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Utilização de Placas grácas para o cálculo de propriedades críticas da percolação convencional

João Batista Fernandes

Resumo: O algoritmo de Hoshen-Kopelman é um dos modelos de algoritmos mais utilizados
para os estudos de propriedades da percolação. Esse fato ocorre por ele se mostrar bastante simples e eciente na determinação de conjuntos de regiões conectadas provenientes de percolação.
Seu algoritmo é originalmente sequencial e seu tempo de execução depende do tamanho da matriz
que será usada. Como experimentos reais podem utilizar de matrizes de tamanhos de centenas ou
milhares de células que requerem bastante processamento, a necessidade de algoritmos paralelos é
muito grande para que torná-lo mais rápido, principalmente no uso em sistemas em tempo real
que necessitam de uma reposta imediata. As GPU's têm atualmente sido mostrada como uma
alternativa de baixo custo e bastante eciente para execução de algoritmos paralelos. Isso devido
a sua popularidade vindo da indústria de jogos eletrônicos, além das produções grácas de lmes
e design em geral. Uma das empresas de GPU, a NVIDIA, propôs algo além que estes tipos de
mercados no desenvolvimento de algoritmos, e começou a disponibilizar ferramentas que dão acesso
a seus hardwares de placa grácas. Uma dessas é CUDA, que é uma extensão da linguagem de
programação C já bastante conhecida e utilizada. Assim a utilização de CUDA para execução de
um algoritmo de Hoshen-Kopelman desenvolvido de forma paralela pode vim a ser bastante útil
para termos respostas mais rápidas em computadores de custos mais baixos, sem perder eciência. Portanto, nesse trabalho foi desenvolvido uma versão desse algoritmo em que se utiliza dos
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benefícios de CUDA para termos esse tipo de ganho de processamento. Com testes desempenho e
comparações com seu código sequencial executado em CPU, podemos comparar e prover resultados
que nos digam se é mais vantajoso usar dessa metodologia.
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Anal, o que faz a célula de jornalismo da ComC&T?

Bárbara Souza Aragão, Zulmara Virgínia de Carvalho, Ricarla da Silva Nobre

Resumo: Em sua Teoria de Convergência, Henry Jenkins (2008) defende que as formas de
comunicação tendem cada vez mais a se estreitar para um só meio: a internet. Com a constante
mutação na relação entre tecnologia e cultura, os meios de comunicação buscam cada vez mais
interatividade e informação fazendo com que o produto, site ou serviço se torne importante para
esse consumidor, desde que tragam conteúdos que ele considera relevante e da forma mais apropriada. Na mesma direção, Marshall McLuhan (2012) explicita que não é mais possível falar de
jornalismo sem contar com as tecnologias de informação e de comunicação, bem como sua incorporação extensiva a todos os termos da mídia. Nesse cenário, quais são as possíveis estratégias para
se realizar a comunicação de uma instituição cientíca e tecnológica (ICT)? É dentro desse viés
que se encontra a pesquisa cientíca da célula de jornalismo da ComC&T. Criada para atender
a missão institucional de ser a Assessoria de Comunicação e Produção de Conteúdo da Escola
de Ciências e Tecnologia, a ComC&T gera sua produção jornalística a partir de uma célula de
criatividade, pesquisa e desenvolvimento. Além de estratégias de comunicação para a geração de
um ambiente mais criativo e inovativo e para difundir a produção acadêmica e a imagem da Escola
de Ciências e Tecnologia (ECT), a pesquisa objetiva desenvolver produções jornalísticas capazes
de conectar públicos com linguagens cotidianas bastante diversas: os discentes imersos na cibercultura; a linguagem acadêmica de diferentes grupos de pesquisa; a linguagem da gestão institucional;
a linguagem de mercado, bem como de criar mecanismos de apropriação social da produção acadêmica  a popularização da ciência, tecnologia e inovação. Sendo assim, a ComC&T busca, a
partir da inovação comunicacional, equilibrar a linguagem da produção de conteúdo, objetivando
atender a gama extensa do seu público alvo. Utilizando ferramentas tecnológicas no meio digital,
por meio de sites e de redes sociais, se constrói uma identidade para a assessoria. A partir de
boas práticas de empresas de grande renome e de instituições públicas que utilizam desses mesmos artifícios para se mostrar mais perto do público, a ComC&T usa diferentes mecanismos nos
modos de comunicar que se adequem aos canais midiáticos que dispõem. Entre janeiro e abril de
2017, a média de visualizações de notícias e reportagens aumentou em 10 vezes. Pontuando que a
ComC&T foi ocialmente criada em dezembro de 2016, com a criação da função de Assessor de
Comunicação da ECT e a estruturação da equipe, este congura-se um resultado satisfatório, que
deve ser analisado pela célula de criatividade, pesquisa e desenvolvimento, com vistas à melhoria
contínua. Uma vez que a internacionalização da pesquisa cientíca é uma das metas de uma ICT,
foi criada uma extensão da célula de jornalismo, a de relações internacionais, que terá o papel de
difundir os conteúdos produzidos em um idioma estrangeiro, inicialmente o inglês. Palavras-chave:
Jornalismo; Comunicação Institucional; Assessoria de Comunicação; Inovação Comunicacional;
Apropriação Social da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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ESTRATÉGIA EDUCATIVA NOS ESTUDOS DE CTS DA ECT/UFRN:
INCENTIVANDO UMA TECNOCIÊNCIA VIVA E JUSTA

Giulliana Karine Gabriel Cunha, João Emanuel Macêdo da Silva e Railma Rochele
Medeiros da Silva

Resumo: A disciplina de "Ciência, Tecnologia e Sociedade"(CTS) é um componente curricular
obrigatório do primeiro período do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia (BICT)
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e tem como objetivo principal construir
uma ponte que ligue as chamadas Ciências Humanas às Ciências Exatas. Para isso, promove
uma permanente discussão crítica sobre Ciência e Tecnologia e seus desdobramentos sociais e
culturais com vistas ao amadurecimento do futuro prossional formado no BICT. São muitas
as estratégias metodológicas utilizadas em sala de aula para chegar a este m. Neste trabalho
expõe-se uma estratégia de Atividade em Grupo desenvolvida pelo Professor Dr Thiago Lucena em
suas turmas. Já no primeiro dia de aula a turma é dividida, por ordem alfabética, em dez partes
iguais; cada grupo recebe a responsabilidade de socializar com os colegas um trabalho aparentemente
simples que atende a dois requisitos básicos: apresentar uma tecnologia de base sustentável (baixo
custo, reduzido impacto ambiental e projetiva de vida) a ser escolhida pelos alunos e apresentar
um pensador ou pensadora da ciência (pré-determinado pela equipe da disciplina). Ainda que de
natureza aparentemente simples, o trabalho expõe ao mesmo tempo particularidades das matrizes
que regem os estudos de CTS por meio do desenvolvimento de uma percepção das bases sociais
da CeT (matriz norte americana) e aprofundamento de uma relação com a anterioridade das
Ciências (matriz europeia). No semestre letivo de 2017.1, o critério de seleção passou por uma
nova mudança e, atualmente, todos os pensadores e pensadoras da ciência abordados nos trabalhos
em grupo possuem uma característica em comum: foram desacreditados pela comunidade cientíca
por terem quebrado grandes paradigmas cientícos ou sociais.
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O Princípio da Responsabilidade como modelo de ética para a sociedade
tecnológica

Alesi Costa Lima Leal; Dra. Angela Luzia Miranda.

Resumo: Segundo Hans Jonas (2006), o advento da modernidade trouxe uma visão de ciência e
de tecnologia baseada num modelo tecnicista, objetivista e utilitarista de compreensão da realidade.
Este novo modelo paradigmático e este novo modo de agir (ético, inclusive), diante da resolução
dos problemas enfrentados, propiciaram transformações sociais profundas a partir de então. Abriu
precedentes, por exemplo, para a consolidação do capitalismo como sistema societário vigente, pósRevolução Industrial, o qual foi controlado pelo Laissez Faire econômico, onde o lucro e a livre
iniciativa privada são as únicas forças que regeram o bem-estar social. Nesse sistema duas forças,
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia sob as demandas industriais ocupou o papel de mola
propulsora do crescimento econômico. Hodiernamente, a instauração da sociedade tecnológica veio
acompanhada da visão tradicional de neutralidade da ciência e da técnica. Considerando que os
avanços cientícos e tecnológicos pudessem ser tratados fora do âmbito social, esta nova visão de
mundo produziu consequências nefastas para a sociedade, com efeitos destrutivos não só à vida
humana, mas também à sustentabilidade do planeta. Para Jonas, o surgimento dessa sociedade
trouxe como problema um dilema ético cujas éticas anteriores sequer tinham levado em conta, isto
é, a permanência ou não da vida humana na Terra. Tal condição humana global e atual revela
ao homem a necessidade de repensar as bases valorativas de seu desenvolvimento para compensar
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suas ações frente às gerações presentes e futuras. Por isso, ele formulou a Ética da Responsabilidade, uma proposta de ética nascida das consequências desastrosas de uma civilização tecnológica,
baseado na valoração do ser, na preservação da vida e nas necessidades de estimar riscos e estabelecer prognóstico (JONAS, 2006). Portanto, desde uma pesquisa bibliográca, qualitativa e de
conteúdo losóco, este trabalho pretende analisar o ensaio jonasiano, reconhecendo seus alcances
como modelo ético a ser seguido e aplicado para a resolução de dilemas sociotécnicos; e apontando
seus limites como proposta de uma ética para a sociedade tecnológica, suscitando aspectos críticos
advindos de reexões losócas contemporâneas que dialogam com sua proposta. De modo conclusivo, esta pesquisa considera que saber lidar com os riscos e agir para minimizá-los, pode ser a
postura mais sensata adotada pela sociedade, a m de que se consiga viver de modo saudável sobre
a Terra. A ética jonasiana traz, veementemente, ao foco do debate valores como prudência, responsabilidade, prevenção e preservação da vida. Estes valores devem ser colocados em evidência, a
m de suprir a eminente necessidade de se repensar as bases do atual crescimento econômico que
deixa de lado o próprio desenvolvimento humano e aspirações socias, e centraliza-se na linearidade
de consumo dos produtos altamente tecnológicos, esgotando os recursos naturais, gerando resíduos
indiscriminadamente e comprometendo a biosfera.
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6 Exposições
6.1 TEAM LAB Interage

A exposição é um passeio por vários dispositivos de interação criados ou estudados pelo
TEAM. Estes dispositivos são usados para controlar jogos de computador e outras experimentações.
Cada dispositivo aborda uma tecnologia e uma forma de interação. Serão expostos dispositivos
baseados no uso de câmeras e dispositivos microcontrolados. Os dispositivos baseados em câmeras,
utilizam processamento de vídeo para identicar movimentos. Já a categoria do microcontrolados
usam placas de prototipagem, como as placas do tipo Arduino, para construir os hardwares. Nosso
objetivo com a exposição é demonstrar as possibilidade de uso desses dispositivos para diversas
áreas do conhecimento.

6.2 Livraria Itinerante

A Cooperativa Cultural Universitária completará 40 anos de fundação no mês de setembro
de 2017. Consta da agenda de comemorações o Projeto Livraria Itinerante, iniciado em 2015.2.
Esta Livraria Itinerante percorrerá os centros acadêmicos da UFRN, com um acervo, nas áreas
especícas e ans. Será uma oportunidade para divulgar a Cooperativa Cultural junto aos docentes,
discentes e técnicos administrativos efetivos, atualizar nosso cadastro de associados, incentivar os
servidores recentemente integrados à UFRN a se associarem, desfrutar de descontos, das promoções
de vendas, e curtirem nossa programação cultural que consta de: concertos musicais mensais em
parceria com a Escola de Música da UFRN, sessões de cinema com o projeto Livraria CCSA/UFRN
Cinema e Literatura, eventos comemorando centenários de autores e obras nas áreas da literatura,
ciências, música e artes em geral, além de lançamentos de livros.

6.3 Exposição do Aerodesign
No cenário tecnológico atual, o aerodesign denota um projeto de grande importância para
os estudantes de engenharias que pretendem trilhar no ramo aeronáutico. Por ser um projeto multidiciplinar a equipe pode ser composta por integrantes de várias engenharias, dentre as principais
ofertadas pelo Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN: Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia de
71

Materiais. A equipe Car-kará AeroDesign da UFRN participa praticamente todos os anos da Competição SAE BRASIL AeroDesign, sempre obtendo resultados plausíveis em âmbitos nacionais e
internacionais. Geralmente, a equipe representa a Universidade com duas categorias de aeronaves
rádiocontroladas com desaos distintos, sendo o principal objetivo: projetar, modelar, testar e
construir aeronaves cargueiras. Com isso, membros da equipe irão expor as aeronaves da competição passada do ano de 2016 das classes Micro e Advanced, abertos a tirar dúvidas relacionadas
ao projeto e caso haja curiosidade por parte do público, contar as experiências vividas, além do
nível de conhecimento pode ser adquirido aos futuros ingressantes.

6.4 Exposição da Equipe Car-kará Baja SAE
A Equipe Car-kará Baja SAE é a representante da UFRN nas competições universitárias de
BAJA SAE. Criada em 1995, a Equipe é a pioneira no Nordeste e teve sua primeira participação
na "II competição SAE Brasil PETROBRAS de Mini Baja", realizada no Circuito de Interlagos,
entre os dias 4 e 7 de abril de 1996. Sendo a única representante do Nordeste até 1998, teve
papel fundamental na divulgação e motivação de outras universidades do Nordeste a participar das
competições de Baja SAE, principalmente após a repercussão das conquistas da Equipe. Somandose a esse pioneirismo, também foi a primeira Equipe do Brasil e não Norte-americana a vencer a
competição Mundial, realizada em Milwaukee entre os dias 5 e 7 de junho de 1998. Detentora de
1 título Mundial, 2 títulos Nacionais e 1 título Regional, a Equipe está entre as maiores forças
do Nordeste e do Brasil nas competições de Baja SAE e destaca-se pela garra, dedicação e pela
apresentação de soluções inovadoras nos veículos projetados por ela. Sendo uma das referências nas
competições universitárias, a Equipe Car-kará Baja contribui de uma forma muito positiva para a
formação dos engenheiros da UFRN, uma vez que eles colocam em prática todos os conhecimentos
adquiridos na sala de aula num projeto real e que simula uma montadora de veículos.

6.5 Exposição da AIESEC
A AIESEC é a maior organização gerida por jovens do planeta, e estimula a descoberta do
potencial individual e o desenvolvimento de liderança por meio de experiências de intercâmbio. Nós
acreditamos que os jovens de hoje serão os líderes de amanhã, e ao desenvolvê-los, contribuímos
para um mundo melhor.
Nós depositamos a nossa conança nos jovens como a chave para um futuro melhor  a
liderança é, para nós, a solução fundamental e pode ser desenvolvida em todos. Nós engajamos
jovens a desenvolverem liderança com experiências práticas desaadoras.
As atividades que desenvolvemos estão alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável para 2030. Junto com a ONU e outras instituições, trabalhamos para desenvolver
pessoas e comunidades e melhorar o mundo em que vivemos. O nosso objetivo nal enquanto
movimento é alcançar a paz e o preenchimento das potencialidades humanas.
A AIESEC em Natal foi fundada, a cerca de 3 anos, por um grupo de estudantes da
UFRN, inclusive o ex-aluno de C&T Luã Sarmanho. Atualmente, contamos com 42 membros
ativos e já proporcionamos cerca de 430 experiências de intercâmbio - enviando e recepcionando
intercambistas de várias partes do mundo. Em 2016, a AIESEC em Natal foi eleita a melhor
nova entidade do Brasil. Somos reconhecidos no país como um escritório com grande potencial
de crescimento e, por isso, buscamos um maior alcance nos eventos de divulgação dos nossos
programas.
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6.6 Exposição da EJECT
Não informado.

6.7 Exposição da Solidus
A Solidus, Empresa Junior de Engenharia de Materiais e Mecânica, convida os discentes da
UFRN para conhecer um pouco mais sobre sua história e fundação, o Movimento Empresa Junior,
o diferencial de ser um empresário junior, o que temos a oferecer para o mercado potiguar e como
fazer parte da nossa equipe. .
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7 Atividades Paralelas
7.1 Desao No Brain, No Gain

O III Desao No Brain No Gain é um desao de conhecimento com o objetivo de compartilhar, interagir e medir aprendizado nas áreas básicas das engenharias.
O desao consiste em uma disputa de conhecimento dividida em três etapas, a primeira
seleciona 10 equipes para a segunda fase e a segunda seleciona as 4 equipes nalistas.
Os grupos são compostos por 5 estudantes do BCT, que devem estar devidamente matriculados no semestre corrente, e podem conter estudantes de diferenets períodos.
O Desao é organizado pelos bolsistas do programa de Tutoria da ECT, pelas Assessorias
Acadêmica e Pedagógica da ECT, bem como conta o auxílio dos Docentes da ECT.
Essa é a terceira edição do desao e a disputa é um sucesso entre os estudantes.

7.2 Campanha de Doação de Livros

Sabe aquele livro dos componentes básicos do BCT que você não consulta mais? Ele pode
servir, e muito, para outro estudante.
Essa é a ideia da biblioteca da ECT localizada na sala de monitoria. Qualquer estudante
do BCT pode pegar emprestado um dos livros já disponíveis no acervo, ou consultar no momento
da dúvida na própria ECT.
A proposta é que esse acervo seja ampliado, a campanha de doação de livros para a biblioteca
da ECT tenta mobilizar estudantes e professores para a doação de livros novos e usados.
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7.3 Programa Livro por Livro

O programa Livro por Livro tem uma ideia muito simples: Haverá na Sala de Estudos uma
estante com livros que você pode pegar para si em troca de algum outro que você doa, de modo
a manter livros circulando entre alunos e funcionários da ECT. Contribua doando livros que você
leu e adorou, mas que provavelmente não lerá novamente.
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Listagem dos trabalhos das sessões técnicas em ordem alfabética
A ComC&T convida: entenda os malabarismos do design para a comunicação institucional, 47
A Inovação é Pop, 25
A tecnologia como forma alternativa de tratamento dos transtornos emocionais,
22
Adsorção de espécies corantes têxteis em materiais mesoporosos: uso de planejamento fatorial em Ciência de Materiais, 39
Anal, o que faz a célula de jornalismo da
ComC&T?, 67
Algumas aplicações de componentes curriculares básicos do Bacharelado de Ciências e Tecnologia, 32
Análise com Medidas Descritivas em uma
amostra de bra de curauá, 29
ANÁLISE DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS
NA BACIA POTIGUAR A PARTIR
DE SÉRIES TEMPORAIS E TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO., 51
Análise de técnicas de rastreamento de pontos
utilizando uxo óptico, 42
ANÁLISE METABOLÔMICA DO CAFÉ
ARÁBICA CULTIVADO EM DIFERENTES DISPOSIÇÕES ESPACIAIS, 62
Análise sobre o uso das tecnologias de mobilidade urbana da Smart City Songdo
em Natal, 20
Aplicação de Medidas descritivas em um teste
com uma amostra de bra de curauá,
28
Aproximação de Funções Pelo Método de Mínimos Quadrados e Aplicação Utilizando o GeoGebra, 57
ARQUITETURA GERAL DE UM SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO PLATAFORMAS ABERTAS, 58
Arte, Tecnologia e Inovação em Sgt Pepper,

dos Beatles, 24
Automação em Química Laboratorial: Tecnologia aplicada à segurança., 29
Avaliação do Leap Motion para reconhecimento múltiplo de postura das mãos,
26
Caracterização do emaranhamento quântico
para uma família de estados de dois
qubits, 46
Cidade Inteligente: discussões e aplicações
para uma cidade segura , 56
Cidades Inteligentes (Apropriação da tecnologia por grupos social vulneráveis social e economicamente), 31
Como uma perovskita pode contribuir para
uma melhor qualidade do ar ?, 38
Comunicação, Criatividade e Conectividade?
Sim
A célula de audiovisual da ComC&T produz., 22
Demonstração de um conversor CC/CC SEPIC com técnicas de rastreamento de
máxima potência e perturbe e observe
para aumento da eciência na geração
de energia fotovoltaica, 66
Desenvolvimento de software de auxílio no estudo de Redes Neurais Articiais, 59
Dimensionamento de redes de distribuição de
água: uma abordagem de solução por
meio de otimização combinatória, 63
Dispositivo para decientes visuais desviarem
de obstáculos, 37
Drive Up , 46
ENERGÉTICA DOS EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO NO
NORDESTE DO BRASIL, 60
Essa pesquisa foi intitulada Redes neurais
para a aprendizagem de trajetórias de
robôs articulados, 59
Estabilidade do Pêndulo Invertido., 30
ESTRATÉGIA EDUCATIVA NOS ESTUDOS DE CTS DA ECT/UFRN: IN76

CENTIVANDO UMA TECNOCIÊNCIA VIVA E JUSTA, 68
Estudo sobre a origem do sistema de numeração binário., 35
Estudos numéricos de sistemas de competidores com predador comum, 65
Extensões de Gramáticas de Expressões de
Parsing e suas Aplicações, 31

PARTE 1- APLICAÇÃO NO TRATAMENTO DE AGUAS E DESSALINIZAÇÃO, 53
Mobilidade acadêmica internacional: um
olhar insider, 33
No quesito mobilidade urbana e acessibilidade, a segurança pública natalense
está preparada para as cidades inteligentes?, 21

FABRICANDO OSSOS EM LABORATÓRIO, 26
Formas Diferenciais - Formalismo Avançado
em Matemática para estudos Físicos,
57

O ENGENHEIRO AMBIENTAL NAS CIÊNCIAS CLIMÁTICAS: UM ESTUDO
SOBRE OS EFEITOS DA DEGRADAÇÃO DA CAATINGA, 42
O INPI como ferramenta de desenvolvimento
socioeconômico, 50
O Princípio da Responsabilidade como modelo de ética para a sociedade tecnológica, 68
O Turismo nas Smart Cities, 20
Opções Reais Em Exploração e Produção de
Óleo e Gás, 40
ORTESE PARA REABILITAÇÃO DE JOVENS COM ESCOLIOSE IDIOPÁTICA, 54

Hey Brazil, are you read for Smart Cities?, 35
IMPACTO DO ABASTECIMENTO IRREGULAR DE ÁGUA NOS ALTOS ÍNDICES DE DENGUE EM NATAL RN BRASIL, 39
Implantação de uma nuvem privada em uma
instituição pública de ensino superior
utilizando soluções de código aberto,
52
Implementação de Cidades Inteligentes no
Brasil: uma abordagem abrangente e
os principais desaos, 31
Incubadora Neonatal: objeto de trabalho de
Ciências e Tecnologia? , 40
Indústria da Internet das Coisas (IoT): Cidades Inteligentes Proteção de Topograas de Circuitos Integrados, 55
Inovação e usabilidade em sites institucionais  os desaos da célula de TI da
ComC&T, 48
Integração de Técnicas de Software para
Mapeamento Autônomo em Robótica
com ROS, 45

PhysioHappy: A low cost device for virtual
rehabilitation, 37
Podcast de divulgação acadêmica: constituição de um modelo a partir de uma experiência em cursos da área tecnológica dos ensinos técnico e superior da
UFRN, 34
Por um estudo da segurança da informação
nas organizações, 43
Potiguar Rocket Design: o foguetemodelismo
na UFRN, 33
Potiguar Rocket Design: vocação aeroespacial
do Rio Grande do Norte, 45
PRINCIPAIS PERSPECTIVAS ACERCA
DO GERENCIAMENTO HÍDRICO
ATUAL E FUTURO DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO RIO SÃO
FRANCISCO E DO RIO PARANÁ,
61
Processos de melhoria contínua da monitoria

Levantamento e análise de características de
podcasts de divulgação cientíca, 48
Membranas poliméricas obtidas por inversão
de fases. Parte 2 - Aplicação biomédica, 53
MEMBRANAS POLIMERICAS OBTIDAS POR INVERSAO DE FASES.
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de GECTI. O que nos ensina as turmas anteriores?, 27
Produção acadêmica da ECT e a sua aplicabilidade no mercado, 23

IOT E PADRÕES ABERTOS, 51
Tem pesquisa cientíca na monitoria de
GECTI?, 49
Tentei prever o movimento do braço robótico
e olha só no que deu, 26

Qual o papel do empreendedorismo e da cultura de inovação nas cidades inteligentes, e como elas lidam com a proteção
da propriedade intelectual., 55

Um algoritmo baseado em espaços de formulações para o problema de clustering
heterogêneo, 28
UM SÉCULO DE COSMOLOGIA RELATIVÍSTICA: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS, 41
Utilização de Placas grácas para o cálculo
de propriedades críticas da percolação
convencional, 66

RASTREADOR - MOTO LOCALIZATION,
43
Reexões sobre a interdisciplinaridade e o
campo CTS nos bacharelados em ciências e tecnologia, 34
Robótica como agente incentivador da vocação cientica e tecnológica de jovens
mulheres., 23

Vantagens Competitivas e inovações institucionais na III Revolução Industrial: soluções para o Rio Grande do Norte,
44
VARIAÇÕES DE ENERGIA NA ATMOSFERA EM CASOS DE CHUVAS INTENSAS E FRACAS, 60

SEGURANÇA DO PACIENTE: gerenciamento e monitoramento de riscos em
um Hospital da cidade de Natal/RN,
41
Sistema de controle de posicionamento de painéis solares, 36

Website como uma ferramenta estatística, 56

TELEMETRIA DO CONSUMO ELÉTRICO
EM RESIDÊNCIAS, 36
TELEMETRIA PARA CONSUMO DOMÉSTICO DE ÁGUA BASEADO EM

Zebtrack: desenvolvimento de software de rastreamento de animais a partir de imagens, 64
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