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Apresentação

O ENATI é um evento realizado e sediado pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano) – Campus Iporá, que acontece desde 2013.
A quinta edição ocorrerá entre os dias 31 de maio a 03 de junho de 2017. O objetivo principal deste evento é proporcionar aos
seus participantes o contato com as mais modernas técnicas, ferramentas e metodologias da área de Tecnologia da Informação,
além do intercâmbio inter, intra e extra institucional através de palestras e minicursos ministrados por professores, técnicos,
profissionais e empresas.
Atendendo às necessidades da região, composta por 44 municípios, e prosseguindo na verticalização do ensino, tendo em
vista oferecer à população do oeste goiano uma qualificação profissional completa em seus diversos níveis e modalidades de
ensino, especificamente, os cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Informática Integrado
ao Ensino Médio e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus Iporá, foram
criados para fomentar o desenvolvimento tecnológico na área da tecnologia da informação e outras áreas que se apoiam na
utilização de ferramentas computacionais para produção e comercialização de produtos e serviços.
A informática ganha a cada dia mais relevância na vida das pessoas, arraigada a todos os setores e segmentos do cotidiano
contemporâneo. Mesmo quando imaginamos que a tecnologia da informação e comunicação chegou ao seu limite algo novo surge
e logo passa a ser uma necessidade habitual. O desafio de atualização, evolução e inovação de uma área tão fundamental e ao
mesmo tempo ainda em formação, exige a conste busca pelo aprimoramento profissional e acadêmico.
Nesse aspecto, sendo a informática um instrumento essencial no processo de suporte e desenvolvimento de diversas atividades
gerenciais e operacionais, há uma grande demanda do contexto socioeconômico para a formação de profissionais de tecnologia
da informação, a fim de atender as necessidades do mercado de trabalho.
A informática como área meio, encontra inúmeras possibilidades de geração de emprego e renda, especialmente no oeste
goiano, que ainda conta com poucas empresas de desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, dispõe de grande capital
humano além da necessidade de empreender em ferramentas de apoio à produção agropecuária, ponto forte da economia local.
A promoção V Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Oeste Goiano – ENATI 2017 trata-se de uma ação fundamental
para complementar a formação e qualificação dos alunos dos cursos de informática do IF Goiano – Campus Iporá, atendendo a
tríade ensino, pesquisa e extensão, além de profissionais da área de tecnologia da informação (TI) com conceitos e tecnologias
atuais, tendências e mundo do trabalho, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. Durante os
quatro dias de evento acontecem palestras, minicursos e apresentações culturais, nas quais os alunos do IF Goiano - Campus
Iporá e da comunidade externa participaram como ouvintes, ministrantes de minicursos ou monitores. Todos os participantes
inscritos são certificados. Ao longo das quatro edições do evento foram estabelecidas parcerias com UFG, Sebrae, IFG, UEG e
gestores de empresas de Goiás.
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ADOTE UM AMIGO - UM PORTAL NA INTERNET PARA FACILITAR A ADOÇÃO RESPONSÁVEL DE
ANIMAIS DOMÉSTICOS
Santos Filho, W. P.1 ; Vieira, M. A.2

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que no Brasil há cerca de 30 milhões de
animais abandonados. Diante desse alarmante quadro, houve o surgimento de entidades de defesas
dos animais com o propósito de resgatar animais abandonados e prepará-los para adoção
responsável. Essas entidades geralmente utilizam as redes sociais como principal meio de divulgação
de seus animais disponíveis para adoção. Contudo, postagens em perfis de redes sociais têm
abrangência limitada aos seus seguidores. Objetivando maximizar a abrangência dos anúncios e
minimizar o tempo que os animais ficam disponíveis à adoção, iniciaram as pesquisas para
desenvolvimento de um portal na Internet com o objetivo de disponibilizar uma plataforma gratuita
com a intenção de simplificar a divulgação de animais domésticos disponíveis para adoção
responsável. Dentre as etapas já finalizadas no projeto, encontram-se: pesquisas sobre o abandono
de animais na região de Iporá e a prática de guarda responsável e um estudo para identificar as
tecnologias mais adequadas para o desenvolvimento do portal. Nesse estudo foi levado em
consideração uma série de requisitos, tais como, custo de hospedagem, custo de aquisição,
popularidade e facilidade de aprendizado, avaliando opções pagas e gratuitas. Considerando esses
requisitos, foi escolhido o PHP como linguagem de programação, o MySQL como Sistema Gerenciador
de Bancos de Dados (SGBD) e os frameworks Laravel para o desenvolvimento e Bootstrap para a
interface com o usuário. Por último, foi finalizado o levantamento dos requisitos do portal e sua
documentação utilizando a linguagem Unified Modeling Language (UML), a definição do leiaute do
site e o início do desenvolvimento utilizando as tecnologias selecionadas. As próximas etapas do
projeto consistem da finalização do desenvolvimento do portal, juntamente com os testes de suas
funcionalidades e, por fim, sua divulgação para as entidades de defesas dos direitos dos animais e
comunidade em geral.

1
2

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bolsista PIBIC, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Mestre em Ciências da Computação, IF Goiano - Campus Iporá.
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APLICATIVO DE APOIO À INTEGRAÇÃO E INTERAÇÃO DO CIDADÃO NO
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO
Silva, R. S.1; Marques, F. A. S.1; Andrade, G. W. M.1; Campos, L. M. C.2

O cidadão como parte integradora do município tem o direito de intervir e expor sua opinião na busca
de soluções de problemas que envolvam a comunidade. Estes problemas podem estar relacionados
às leis que regem o município como: leis de proteção ambiental, mobilidade urbana, segurança,
educação, sossego público e etc. O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um
aplicativo para dispositivos móveis, que favoreça a integração e interação entre o cidadão e o
município em prol da conservação e desenvolvimento municipal. Desta forma o cidadão pode
participar, expor sua opinião e ajudar na busca de soluções de problemas que envolvam o município
e suas normas de conduta. O aplicativo proposto será desenvolvido prioritariamente para os sistemas
operacionais móveis Android e IOS, utilizando as tecnologias nativas das respectivas plataformas. As
publicações no aplicativo serão constituídas de uma fotografia e/ou vídeo, título, descrição e
localização num mapa digital, que poderão ser comentadas e apoiadas pelos demais usuários e por
órgãos do município. O público-alvo para a proposta é constituído de pessoas de 15 a 70 anos que
possuem um smartphone. A meta inicial é alcançar 10% deste público – em torno de 2000 a 2500
usuários – na população de Iporá-GO. Como resultado esperado, estima-se que o trabalho proposto
proporcionará ao cidadão a possibilidade de integrar-se, interagir e contribuir com o desenvolvimento
da cidade onde vive, auxiliando assim na compreensão de seu papel ético e moral em sociedade e de
seus direitos e deveres como cidadão. Outro resultado esperado é o favorecimento da conscientização
do cidadão sobre seu papel participativo em sociedade por meio da disponibilização de informações
relevantes acerca do município de Iporá-GO.

1
2

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Cientista da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano - Campus Iporá.
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APLICATIVO DELIVERY PARA PEDIDO DE COMIDA NA CIDADE DE IPORÁ-GO E REGIÃO
Pinheiro, R. S. G.1; Silva Neto, J. P. F.1; Alves, C. S. S.1; Santos, J. C. A. C.1; Campos, L. M. C.2

Os aplicativos para dispositivos móveis que tem o objetivo de realizar pedidos de comida online já é
uma realidade nos grandes centros urbanos. Se antes já era possível realizar esses pedidos por uma
ligação telefônica, com o uso dos aplicativos os usuários têm a liberdade de procurar em vários
restaurantes de uma só vez e com um cardápio variado o que ele deseja, além disso o pagamento é
feito no próprio aplicativo. Nas pequenas cidades esses aplicativos começam a ganhar espaço, com
o mesmo propósito dos que já operam nos grandes centros, eles buscam facilitar a vida das pessoas
e também promover o comércio de comida pronta. Em Iporá-GO essa prática ainda não acontece. O
presente trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo que ofereça a cidade de Iporá e região
a possibilidade das pessoas realizarem pedidos de comida através de seus smartphones e tablets,
possibilitando que todo comércio desse ramo venda seus produtos pelo aplicativo. O diferencial do
aplicativo é que além do cadastro de pessoa jurídica, também permitirá o de pessoa física,
promovendo ainda mais o comércio local. O aplicativo também irá fornecer informações estratégicas,
tais como: as comidas mais vendidas por semana e o resultado do feedback do cliente para o
restaurante. Essas informações serão importantes para que o comerciante possa ter uma visão
estratégica sobre o seu negócio. O trabalho, em desenvolvimento, ocorre através do modelo
incremental. Para entendimento do escopo, as regras de negócio e os requisitos funcionais foram
especificados. Para se ter uma visão geral das funcionalidades do aplicativo o diagrama de caso de
uso foi desenvolvido. As classes que fazem parte do aplicativo foram modeladas através do diagrama
de classes. As tecnologias para desenvolvimento são PHP, CSS, HTML e MySQL (banco de dados).
Espera-se que comércio de venda de comida pronta tenha uma maior promoção, através da facilidade
de compra que o aplicativo vai promover para a população.

1
2

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente, Cientista da Computação, Especialista em Sistemas de Informação, IF Goiano - Campus Iporá.
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ASPECTOS PRÁTICOS DE REDES OPORTUNISTAS SEM FIO SUSTENTÁVEIS
BARROS, O. F.1; MOREIRA, W.2; OLIVEIRA-JR, A.3

As Redes Oportunistas Sem Fio Sustentáveis aproveitam as diferentes oportunidades de contato que
ocorrem entre os usuários carregando seus dispositivos móveis (e.g. smartphones) para troca de
dados. Este tipo de comunicação baseia-se no paradigma store carry and forward (SCF) e não baseiase na existência de caminhos fim-a-fim. Essa comunicação pode ser feita por meio de
softwares/aplicativos fazendo uso de algoritmos/protocolos de encaminhamento. Um exemplo é
utilizar fatores de interesses sociais no encaminhamento oportunista para otimizar a taxa de entrega
das mensagens de acordo com os interesses dos usuários. Um desafio encontrado em diversos
aplicativos é a popularização desse tipo de tecnologia. Um exemplo é a quantidade de aplicativos que
se encontra disponíveis nas lojas virtuais móveis para dispositivos Android e iOS. Assim fizemos o
levantamento do estado da arte e identificamos inúmeros aplicativos com diferentes características,
onde nem todos os aplicativos estudados tais como IBR-DTN, Bytewalla e Oi! não usam todos os
recursos que o dispositivo móvel fornece. Levando em consideração que cada aplicação utiliza
diferentes tipos de protocolos, e não tendo compatibilidade com as demais aplicações e assim
tornando a aplicação mais restrita. Portanto está em fase de implementação o aplicativo CIMPL - A
Public Safety Tool Based on Opportunistic Communication que aborda vários tipos de conexão e tem
como atributo o fator social como meio de proliferação das mensagens. Neste aplicativo a
compatibilidade com os demais protocolos e o uso permissivo de todas as funções de transmissão
de um smartphone faz com que tenhamos uma aplicação completa de uso sistemático de maneira
que o usuário opere toda capacidade de transmissão de dados de forma oportunista e sustentável.

Aluno PIVIC do Instituto de Informática da UFG
Professor Dr. do Instituto de Informática da UFG
3 Pesquisador Sênior Dr. do Instituto Fraunhofer-AICOS- Portugal
1
2
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DESENVOLVIMENTO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA LÍNGUA INGLESA E
ESPANHOLA
Ferreira, N. C.1; Cardoso, L. R.2

As instituições de ensino têm usado diversos meios para trabalhar com seus alunos a distância,
através de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Para a área de ensino de línguas esta opção
encontra obstáculos, pois a maioria desses ambientes está na Língua Inglesa. Os professores que
trabalham com a Língua Espanhola, por exemplo, encontram alguma dificuldade. Ao mesmo tempo,
atividades de apoio para o ensino de idiomas disponíveis gratuitamente na Internet, encontram-se
particionadas em diferentes AVA e inflexíveis, oferecendo poucos exercícios cada uma e não
possibilitando a personalização de atividades. A identificação destas limitações motivou o
desenvolvimento deste AVA, solicitado por um grupo de professores da área de Letras. O projeto tem
como objetivo geral desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem na Língua Portuguesa, para
auxílio nas aulas de Inglês e Espanhol via web e como objetivos específicos identificar o que já foi
desenvolvido nessa área; analisar a plataforma já utilizada pelos professores; definir módulos para
implementação e escolher tecnologias a serem utilizadas. A metodologia empregada enquadra-se
inicialmente como levantamento bibliográfico e de pesquisa exploratória, o levantamento de
requisitos está sendo feito por meio de entrevistas. O modelo de desenvolvimento de processo será a
prototipação. O AVA será desenvolvido em HTML5, pois traz funções compatíveis tanto para a
utilização em computadores via Web, como em smartphones. Alguns frameworks que podem ajudar
na interface do sistema ainda serão definidos e como banco de dados XAMPP, por ter-se um maior
conhecimento. A proposta está em fase de inicial e espera-se obter como resultados: auxílio aos
professores, utilizando um único ambiente com funções necessárias para ambos os idiomas. Os
alunos poderão ter um maior aproveitamento dos conteúdos, pois poderão ter suas dúvidas
acompanhadas individualmente.

1
2

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, IF Goiano - Campus Iporá.
Docente; mestre em Ciência da Computação, IF Goiano - Campus Iporá.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO MÓVEL PARA AUXILIAR NA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Oliveira, R. F.1; Cardoso, L. R.2

Na sociedade atual verificam-se problemas envolvendo a alfabetização das crianças. Observando-se
também que smartphones se tornaram acessíveis à grande parte da população e que as crianças
possuem uma atração muito grande por tais aparelhos, principalmente para usar jogos. A escola é um
ambiente essencial para contribuir no aprendizado, mas, não o único, é importante que em seu
cotidiano a criança receba diversos estímulos que favoreçam seu desenvolvimento. Tais
constatações motivaram o desenvolvimento deste projeto que tem como objetivo geral desenvolver
um jogo alfabetização infantil através de dispositivos móveis. Os objetivos específicos são definir
faixa etária a ser atendida; decidir ambientes de funcionamento do aplicativo; definir módulos a serem
desenvolvidos; selecionar o método de alfabetização a ser utilizado e estratégias de alfabetização a
serem empregadas no software. O aplicativo conterá diferentes níveis de dificuldade organizados em
etapas evolutivas as quais a criança avançará a partir da realização de atividades lúdicas. Jogos
executados em dispositivos conectados à Internet podem deixar a criança exposta a diversos riscos
virtuais, como por exemplo, pedofilia infantil. Para minimizar isso, após sua instalação o jogo
funcionará sem a necessidade de conexão à Internet e terá um controle de acesso, no qual a criança
não poderá sair deste para outros aplicativos sem que se insira uma senha. Para a implementação
desta proposta serão utilizados o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) Android Studio,
indicado para a plataforma Android, que por sua vez é gratuita, de código aberto e é a mais difundida
ao redor do mundo. Para programação será usada a linguagem Java, pois é a mais utilizada para
Android. Espera-se que este jogo possa contribuir para a alfabetização de crianças de forma atrativa
e divertida, aproveitando as possibilidades de interação e atração que os tablets e smartphones
oferecem através de suas múltiplas mídias integradas.
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DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO COM SOFTWARE EMBARCADO PARA ALIMENTAÇÃO DE PEIXES
EM VIVEIROS POR TEMPERATURA DA ÁGUA
Sousa, G. V.1; Grande, E. T. G.2; Silva, M. M.3; Carvalho, T. A.4;
Campos, L. M. C.5; Bueno, R. J.6; Grande, M. F.7; Ferreira, U. J.8

O trabalho tem como objetivo desenvolver um módulo com software embarcado que controla o
alimentador automático quantificando a ração baseando-se na temperatura da água, a fim de fornecer
alimentação na quantidade adequada para os peixes, evitando desperdício de ração. No intuito de
minimizar os custos com a mão-de-obra, os produtores investem em alimentadores automáticos.
Atualmente os alimentadores automáticos possuem a programação da hora da alimentação e da
quantidade de ração que será fornecida. Dependendo da temperatura da água o peixe come mais ou
menos. Como estes alimentadores sempre alimentam com a mesma quantidade independente da
temperatura, pode ocorrer sobra de ração no viveiro. A ração em excesso provoca diminuição do
oxigênio dissolvido na água prejudicando a produtividade. Outro ponto a considerar é o fato da ração
ser o maior custo de produção. Isso torna a alimentação um fator relevante para o sucesso ou o
fracasso do empreendimento. Este projeto será executado em parceria com o IF Goiano campus Ceres,
onde o aluno de Zootecnia e seu orientador fornecerão informações relevantes sobre os peixes
comercializados e sua alimentação, as rações e alimentadores automáticos disponíveis no mercado
goiano. Além de posteriormente, testar o módulo junto ao piscicultor regional. A metodologia deste
trabalho será realizada em quatro etapas: a primeira com pesquisa bibliográfica. A segunda, definição
dos equipamentos, dispositivos, sensores de baixo custo e linguagens de programação. A terceira
etapa constitui no desenvolvimento do sistema embarcado para controlar os alimentadores
automáticos através da temperatura da água. Na quarta etapa a implementação dos testes de
usabilidade do módulo.

Discente do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
Docente, Mestra em Engenharia de Produção e Sistemas, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
3 Discente do curso de Bacharelado em Zootecnia IF Goiano – Campus Ceres.
4 Docente, D.Sc. Nutrição e Produção de Não Ruminantes, Instituto Federal Goiano - Campus Ceres.
5 Docente, Especialista em Administração em Sistemas de Informação, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
6 Docente, Mestre em Aquicultura, Instituto Federal Goiano - Campus Iporá.
7 Licenciado em Informática.
8 Graduado em Química.
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUXÍLIO NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Queiroz, W. S. O.1; Vieria, M. A.2

Segundo pesquisas, a dificuldade de aprendizagem está relacionada a problemas que não decorrem
de causas educativas, e sim de causas biológicas, dentre as quais, as mais comumente encontradas
são dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia, disortografia ou transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH). Pessoas acometidas com essas desordens, mesmo após incentivo e mudança
de abordagem educacional, continuam demonstrando dificuldade de aprendizagem. A discalculia é
geralmente a causa para a dificuldade no aprendizado de matemática, pois as pessoas que enfrentem
esse distúrbio são prejudicadas, principalmente, devido ao fato dessa desordem afetar a habilidade
de uma pessoa compreender e manipular números e sinais aritméticos. O presente trabalho tem como
objetivo o desenvolvimento de um software para auxiliar no ensino da matemática para alunos com
dificuldade de aprendizagem, de modo que o aluno que esteja usando a aplicação possa ter melhor
compreensão de como chegar a um resultado. É aplicada a metodologia de ensino passo a passo
comentado. Para o desenvolvimento da aplicação, está sendo usada a linguagem de programação
PHP, junto aos frameworks Bootstrap e Laravel. O modelo de desenvolvimento escolhido foi o
incremental. Até o presente momento, foi realizada a implementação de fórmulas matemáticas de
equações de modo passo a passo e com comentários, tais como: equações de 1° e 2° grau,
matemática básica, alguns tópicos de matemática financeira, progressões, geometria e potências. A
interface com o usuário será interativa, de acordo com a área selecionada. Este trabalho tem como
foco, oferecer aos alunos com dificuldade de aprendizagem em matemática, um aplicativo web que
possibilite visualizar resoluções de operações matemáticas juntamente com um estudo aprofundado
de como a resolução foi feita. Espera-se que essa seja mais uma ferramenta para auxiliar professores
e alunos no processo ensino/aprendizagem de matemática.
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DESENVOLVIMENTO DE UM E-Commerce LIVRE E GRATUITO, PARA COOPERATIVAS, QUE
PROPORCIONE GESTÃO DE VENDAS DE PRODUTOS E VISIBILIDADE DESTAS ASSOCIAÇÕES NA Web,
POR MEIO DE UM GERENCIADOR DE CONTEÚDO
Lima, G. F. P.1; Costa, N. T.2

Cooperativas são uma forma dos pequenos produtores rurais trabalharem em conjunto, para
conseguir melhores condições de comercialização de seus produtos. O E-Commerce é uma
modalidade comercial onde a compra é realizada por meio de plataformas eletrônicas, como por
exemplo, computadores e smartphones, que possuem acesso à lojas virtuais, disponíveis na Internet.
Neste sentido, um E-Commerce que atenda às necessidades de cooperativas pode tornar eficiente a
exposição de seus produtos, além de proporcionar melhor gestão, por parte das cooperativas, em
relação aos dos produtos comercializados. Outro ponto positivo advindo do E-Commerce é o auxílio
na identificação de possíveis nichos de mercado e deste modo, incrementando as relações comerciais
entre as cooperativas e o mercado. Diante do exposto, o foco deste trabalho é o desenvolvimento de
um E-Commerce livre e gratuito, para cooperativas, que proporcione gestão de vendas de produtos e
visibilidade destas associações na Web, por meio de um gerenciador de conteúdo. O trabalho, em
desenvolvimento, ocorre por meio da metodologia UP (Unified Process), proposta no cenário da
abordagem a Orientada a Objetos, em particular, o processo é dirigido a Casos de Uso. Para criar os
diagramas deste projeto, é utilizado o Astah. O banco de dados utilizado é o MySQL, e são utilizadas
as linguagens PHP e JavaScript para confecção das páginas web, além do framework Bootstrap para
provimento de estilos e responsividade à estas. O IDE (Integrated Development Environment) utilizado
é o Netbeans. Para o ambiente de testes utiliza-se o Wampsever. Diante do cenário apresentado,
torna-se viável o desenvolvimento de um E-Commerce para a venda de produtos produzidos por
cooperados, que favoreça e amplie a exposição destes, por meio de um gerenciador de conteúdo
integrado ao E-Commerce.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PORTAL NA INTERNET PARA GERENCIAMENTO DE TROCAS E
EMPRÉSTIMOS DE LIVROS
Garcia, A. V. A.1; Sousa, V. V.1; Ribeiro, N. A. V.2; Vieira, M. A.3

Pesquisas recentes indicam que, apesar do índice de leitores no Brasil ter aumentado timidamente
nos últimos anos, nosso país ainda ocupa a 27ª posição no ranking dos 30 países que mais leem. O
desinteresse pelos livros, principalmente os literários, é alavancado também pela falta de acesso de
boa parte da população às obras novas, pois muitas vezes essas possuem preços impeditivos à
realidade financeira do cidadão. Em vista disso, são necessários novos meios para possibilitar uma
maior adesão das pessoas à leitura. Tirando proveito do crescente número de brasileiros com acesso
à Internet observado nos últimos anos, esse projeto tem como objetivo desenvolver um portal na
Internet que possibilite a interação entre leitores por meio do gerenciamento de trocas e empréstimos
de livros, de forma gratuita e disponível a qualquer cidadão. Esse portal teria o potencial para
proporcionar uma forma mais rápida e eficiente para o acesso às obras literárias, possibilitando
despertar na população um maior interesse à leitura. A metodologia de desenvolvimento do projeto
foi dividida em etapas: escolha da linguagem de programação de sistemas Web e do Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), elaboração da documentação definidos pela Unified
Modeling Language (UML), modelagem e codificação do site e testes. Algumas dessas etapas já se
encontram concluídas. Atualmente, o projeto encontra-se na parte da codificação, utilizando-se a
linguagem de programação PHP, o SGBD MySQL e o framework Bootstrap. Os próximos passos serão
a conclusão do desenvolvimento, seguido dos testes de funcionamento. Com a conclusão do projeto,
acredita-se que esse portal na Internet possa estimular crianças, jovens e adultos à prática da leitura,
fazendo uso da tecnologia para estimular o costume de ler e visando o desenvolvimento intelectual
dos indivíduos. Desse modo, a plataforma pode ser vista como um meio de interação social virtual,
com foco em engajar os cidadãos no amor pela leitura.

Discente do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, IF Goiano- Campus Iporá, Bolsista PIBIC.
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DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA WEB, LIVRE E GRATUITA PARA INFORMATIZAR AS
ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO NAPNE
Lourenço, H. G. B.1; Costa, N. T.2

A educação é um dos direitos garantidos aos cidadãos, mas nem sempre foi disponível para pessoas
com deficiência. O direito à educação para todos só foi garantido depois de diversos fatores e após a
promulgação da Lei nº 13.146 do ano de 2015, que evidenciou esse direito em todos os níveis para
qualquer pessoa com deficiência no decorrer de sua vida. Em instituições de ensino há, portanto, a
obrigatoriedade de se promover a inclusão dos discentes, que porventura tenham alguma necessidade
educacional específica. No IF Goiano, há um núcleo responsável por tal ação, é o NAPNE (Núcleo de
Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas). O NAPNE apoia também os
alunos marginalizados e excluídos socialmente, respaldado pelas legislações que apoiam as pessoas
com deficiência e demais que precisam de auxílio no desenvolvimento psicossocial e educacional.
Com aumento da quantidade de alunos que o NAPNE do IF Goiano – Campus Iporá atende, há maior
quantidade de documentos rotineiros referentes à tais atendimentos. O trabalho feito atualmente é
manual e torna crescente os arquivos físicos, além de limitar o acesso às informações dos alunos
atendidos, entretanto estas deveriam ser de conhecimento comum aos profissionais que atuam no
NAPNE. O sistema proposto neste trabalho informatizará as rotinas administrativas realizadas pelo
Núcleo, diminuindo a grande quantidade de papéis, gerada pelos registros dos atendimentos
ofertados aos alunos, evitando a duplicidade de dados e otimizando o tempo e viabilizando uma
melhor qualidade do serviço prestado pelo NAPNE. Deste modo, o foco deste trabalho é o
desenvolvimento de uma ferramenta web, livre e gratuita, que proporcione a automatização das
rotinas administrativas realizadas pelo NAPNE, de modo a facilitar o atendimento aos alunos
assistidos por este núcleo.
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DETERMINAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE OVINOS E CAPRINOS POR MEIO DE
SOFTWARE
Moreira, T. D.1; Freitas, M. M. L.1; Sousa, D. M.2, Gonçalves, L. F.2, Grande, E. T. G.3, Cardoso, V. A.4

O balanceamento de dietas para ovinos e caprinos apresenta como principal problema a determinação
das exigências nutricionais, uma vez que as principais fontes bibliográficas e tabelas referentes às
exigências são, na maioria, publicadas na língua inglesa ou apresentam um grande número de dados
dificultando o entendimento por parte dos técnicos e produtores. O objetivo do presente trabalho foi
desenvolver as fórmulas e algoritmos necessários para calcular as exigências nutricionais de ovinos
e caprinos de acordo com as recomendações do NRC (2007) e criar um software capaz de desenvolver
os cálculos e gerar relatórios simplificados e objetivos. O software foi desenvolvido na plataforma IDE
Delphi 10 Seath com linguagem Object Pascal e coleta de dados via SGBD Access. Para determinação
das exigências nutricionais dos animais foram utilizadas as variáveis recomendadas pelo NRC (2007)
e NRC (2016). Para construção das fórmulas foi realizado um estudo na literatura publicada e
verificação das variáveis envolvidas para determinação das exigências nutricionais. O programa
demonstrou ser compatível por apresentar uma interface intuitiva, objetiva e simplificada, porem as
variáveis necessárias para os cálculos exigiram uma grande quantidade de dados de entrada como
características de produção e dados zootécnicos do animal, as condições climáticas, entre outros,
necessários para determinação das exigências mínimas em proteína, energia, sais minerais,
vitaminas, água, ingestão de matéria seca e ingestão mínima de fibra. Foi necessário à apresentação
dos dados da concentração energética da dieta. A produção e composição de leite para ovinos de
corte foi estabelecida de acordo com as recomendações de Buccioni et al. (2015) e NRC (2007). Os
algoritmos para realização dos cálculos das exigências nutricionais apresentou resultados
compatíveis com as recomendações da literatura e o software demonstrou resultados satisfatórios
quanto à inserção dos dados e geração dos relatórios. A interfase do programa garantiu a geração de
relatórios seguros com o mínimo de complexidade para utilização dos níveis de exigências calculados.

Discente do Curso de Agronomia, PIVIC voluntário, IF Goiano - Campus Iporá.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DIDATICA PARA O AUXILIO NO ENSINO DE REQUISITOS
FUNCIONAIS
Reis, M. C.1; Campos, L. M. C.2

Segundo a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex) a Gerência de
Requisitos tem como objetivo gerenciar os requisitos de software e identificar inconsistências entre
os requisitos. A Gerência de Requisitos está fortemente associada a qualidade do software e é
baseada na rastreabilidade de requisitos, o seu objetivo é controlar os relacionamentos entre os
requisitos, além de determinar e documentar as funções e funcionalidades do software. A
rastreabilidade de requisitos auxilia na compreensão da origem dos requisitos, na gerencia do escopo
do projeto, e na gerencia das mudanças dos requisitos. Controlar os requisitos e seus relacionamentos
é importante para se produzir software com qualidade e para as manutenções que acontece durante
o ciclo de vida do software. Existem várias ferramentas que controlam os requisitos de software, como
SpiderCL, Sigerar e DotProject, porém não fazem uso da rastreabilidade de requisitos. O presente
trabalho tem como objetivo criar uma ferramenta didática para o ensino de disciplinas que precisam
utilizar o controle de requisitos funcionais. Dessa forma, essa ferramenta tem o propósito de auxiliar
o processo ensino e aprendizagem, permitindo o controle de requisitos funcionais com uso de matriz
de rastreabilidade. O intuito é associar um determinado requisito aos objetivos de negócio e aos
objetivos do projeto, além disso o uso de mapa mental será utilizado para facilitar a visualização do
ciclo de vida de um determinado requisito. O trabalho, em desenvolvimento, ocorre através da
metodologia Scrum adaptada ao Scrum Solo. Os diagramas serão criados utilizando a UML, a
linguagem de programação será o PHP e alguns frameworks, como o Bootstrap e demais ferramentas
necessárias para implementação e devidos testes, para o banco de dados será utilizado o MySQL.Os
resultados esperados são a facilitação do processo ensino e aprendizagem e maior compreensão dos
alunos nas disciplinas nas quais o sistema for utilizado.
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HOMEGIVER: UM SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
CUIDADOS A PESSOAS EM DOMICÍLIO
Araújo, J.L.1; Campos, L. M. C.2; Morais, E.C.S.3

O cuidador é um profissional que tem como função acompanhar o paciente que necessita de cuidados
contínuos. No Brasil já existem diversos cursos, em nível técnico, para quem deseja profissionalizarse como cuidador, profissão amparada pela Lei 4702/2012. Essa Lei é uma ampliação do Projeto de
Lei 1385/07 que regulamentava, originalmente, apenas a profissão de babá e agora abrange também
os profissionais com atribuições semelhantes, como os responsáveis pelo cuidado de pessoas que
possuem necessidades de acompanhamento profissional, como por exemplo os idosos, portadores
de deficiências ou de doenças raras. O acompanhamento realizado em domicílio geralmente é
realizado por cuidadores. O presente trabalho, encontra-se em desenvolvimento em estágio vinculado
à empresa Visão Softwares, o qual tem como objetivo através de estudos que estão sendo realizados,
desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis para promover uma comunicação mais segura
entre família-paciente-cuidador, no qual um responsável por um paciente pode cadastrar um ou mais
cuidador, e também um ou mais membros da família. Através do aplicativo o cuidador, terá acesso às
atividades que devem ser realizadas com o paciente, tais como: controle de medicação, banho,
alimentação e tudo que for necessário para o bem estar do paciente. As atividades devem ser
controladas pelo responsável do paciente. É possível acompanhar a realização das atividades online.
O aplicativo está em fase de implementação. As tecnologias de desenvolvimento são o Android Studio
integrado ao banco de dados sqLite, e a linguagem de programação é JAVA.

Discente do Curso de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de sistemas, IF Goiano - Campus Iporá.
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INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE COLETIVA: AVALIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ON-LINE PARA
PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIOS
Camargo, G.1; Bento, C. H. P.2; Noll, P. R. S.3; Noll, M.4

A falta de dados sobre a saúde dos servidores do Instituto Federal Goiano Campus Ceres, além da
crescente necessidade de conscientização dos mesmos, indicam que uma maior atenção deve ser
dada aos desfechos de saúde dessa população, para que sejam realizadas intervenções mais eficazes
no ambiente de trabalho. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver um website que
possibilitasse a avaliação dos servidores do campus Ceres por meio de questionários com temas
específicos relacionados à saúde. A criação do sistema foi realizada por meio das seguintes etapas:
elicitação dos requisitos, modelagem das interfaces, codificação, validação e implementação. As
linguagens HTML e CSS foram utilizadas no desenvolvimento da interface, além da framework gráfica
Bootstrap. As linguagens PHP e JavaScript foram aplicadas no gerenciamento de dados dos
questionários e dinamização da plataforma. Este estudo se dividiu nos seguintes estágios:
desenvolvimento do sistema; preenchimento dos questionários pelos servidores, incluindo a
avaliação do site; e análise de estatísticas (para esta análise foi utilizada estatística descritiva). Dos
55 servidores que participaram da pesquisa, 41 preencheram todos os questionários. Os resultados
indicam os seguintes dados sobre os avaliados: 90% preferem responder questionários digitais ao
invés de impressos; a proposta do preenchimento digital foi considerada inovadora ou muito
inovadora por 85%; e a grande maioria dos servidores disse estar satisfeita com a assistência presente
no sistema, possibilitando o preenchimento sem auxílio externo. Estes resultados permitem a
conclusão de que sistema foi útil, inovador e auxiliou os servidores a preencherem os questionários
sozinhos. Nessa lógica, a utilidade do sistema é demonstrada por meio da preferência pelo
preenchimento digital, na mesma proporção que a inovação classificada, comprova a possibilidade de
aplicação da plataforma em outras populações de servidores.
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INTERNET DAS COISAS NO AUXÍLIO LOCOMOTIVO DO DEFICIENTE VISUAL
SILVA, L. F. C.1; Silva, A. C.2; Souza Júnior, R.3.

O objetivo deste estudo é oferecer uma reflexão sobre os problemas dos deficientes visuais e
surdocegos, e, explanar sobre as tecnologias assistivas no contexto da Internet das Coisas que podem
ajudá-los na locomoção; também, propomos um dispositivo que os auxiliem na percepção de
obstáculos aéreos, que, foi desenvolvido com o hardware Raspberry Pi e sensores e atuadores
acoplados no intuito de encontrar tais obstáculos – que estão acima do tronco – e avisá-los. O
trabalho foi realizado junto à deficientes visuais da Biblioteca Braille José Alvarez Azevedo, situada na
cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. O objetivo foi fazer com que os sensores e atuadores trabalhassem
suprindo a falta da percepção de obstáculos como postes, placas, portas, orelhões, disparando um
sinal audível e outro vibratório no punho, ainda, enviando dados para a internet, a fim de que outra
pessoa possa saber de uma possível colisão. No que tange ao surdocego, a partir do método tadoma
sugerimos um treinamento de que ao esticar seu braço e tocar uma parede, então, o motor vibratório
seria acionado, fazendo-o aprender de que a distância de um braço de um obstáculo faz com que
receba a vibração. Testamos o dispositivo junto a alguns deficientes visuais da Biblioteca, e,
percebemos que o dispositivo vai ao encontro da bengala, já que, agrega uma forma de dar mais
segurança à locomoção, e, nitidamente, foi percebido nas gravações em vídeo feitas que o usuário
sentiu-se mais confiante em andar e ser avisado de possíveis colisões. No entanto, verificamos que o
sensor ultrassônico utilizado HC-SR04 tem em certos momentos uma demora de captura ou ainda
pode não estar na linha exata de um obstáculo, fazendo com que haja uma demora no aviso ao
deficiente visual. Assim, futuramente, para a melhoria na captura de obstáculos, será retirado o sensor
ultrassônico e adicionada uma câmera para que utilizemos o processamento de imagens, a fim de
melhorarmos a acurácia na percepção de obstáculos aéreos.
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MODELAGEM DE ELEMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL EM ATIVIDADES
GAMIFICADAS, QUE DISSEMINE OS PRINCIPIOS E VALORES DO COOPERATIVISMO
Carvalho, T. G. de1; Cardoso, L. R.2.

A disseminação de valores cooperativos, proporciona a união social em prol do benefício coletivo e
individual. O jogo, desde de sua origem, dispõe além da finalidade de entretenimento, educar ou
transmitir determinadas mensagens aos jogadores, através da aplicação de atividades gamificadas.
Por meio do ato de jogar, desde as crianças até os adultos, são capazes de adquirir determinadas
habilidades. O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de elementos para o desenvolvimento
de um jogo digital em atividades gamificadas que dissemine os princípios e valores do
cooperativismo. Os objetivos específicos são selecionar o público alvo e sua faixa etária; elencar os
princípios e valores do cooperativismo; traçar as estratégias do jogo; definir módulos e
funcionalidades do jogo. O método de pesquisa é o levantamento bibliográfico, visando sistematizar
a evolução histórica e o estado da arte da área pesquisada. Como resultados parciais, foi selecionado
o público alvo, sendo crianças na faixa etária de 0 a 6/7 anos, exatamente por ser a fase de
desenvolvimento em que se formam valores, habilidades sociais e morais. O jogo será desenvolvido
para dispositivos móveis, que funcionem com o Android, por serem os mais usados no Brasil. O jogo
funcionará no intervalo de tempo baseado em turnos, pois a criança terá o tempo necessário para
tomar suas decisões e analisar os resultados. Será apenas para um jogador (monojogador), pois traz
mais segurança a criança que, na maioria dos casos, não é monitorada pelos pais. O gênero é
classificado como Game de Representação de Papéis (RPG), no qual o jogador assume o papel do
personagem e a possibilidade de ver as consequências de suas ações no jogo e modifica-las em
situações semelhantes na vida real. Os valores cooperativos que serão trabalhados no jogo são a
ajuda mútua, autorresponsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade.
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PADRÕES DE NAVEGABILIDADE W3C: ANALISANDO O SITE IF GOIANO SOB A PERSPECTIVA DE UM
CEGO
Pacheco, D. S.1; Santos, A. B.2

Este trabalho tem a finalidade de demonstrar as normas da W3C referentes à acessibilidade,
navegabilidade e usabilidade. No campo da acessibilidade, explanaremos, dentre as deficiências
existentes, a visual, já que o autor a possui e, portanto, pode discorrer sobre o tema com autonomia e
segurança. Como objeto de estudos, utilizaremos o website do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Goiano (IF Goiano), cujo endereço é http://www.ifgoiano.edu.br. Com isso, será possível
realizar análises, a fim de verificar se o sistema se adequa ou não às regras da W3C. Faz-se importante
que sejam demonstradas tais normas, para que os desenvolvedores tenham conhecimento suficiente
para aplicá-las. É interessante ressaltar que estes padrões não servem apenas para serem seguidos
obrigatoriamente a fim de obter créditos e gratificações, mas acima de tudo para facilitar
programadores e usuários a usufruir de seus sistemas com mais autonomia. O objetivo geral deste
trabalho é analisar a página do IF Goiano, colocando em pauta as regras referentes a W3C, com foco
na acessibilidade. Este é norteado pelos seguintes objetivos específicos: (a) Pesquisar as regras
concernentes à acessibilidade dos sistemas; (b) Verificar os parâmetros utilizados para se adquirir
usabilidade em sítios e aplicativos; (c) Coletar dados sobre o software estudado, para verificar se é
padronizado de acordo com a W3C. Conclui-se que, através da análise efetuada, os sistemas Web
estão, aos poucos, adaptando-se às regras de acessibilidade, navegabilidade e usabilidade. Contudo,
ainda há muito a ser melhorado, especialmente em se tratando da organização semântica dos
conteúdos disponíveis. Espera-se que os analistas e desenvolvedores de software, assim como os
gerentes de projeto, incluam estes três itens no decorrer de seus trabalhos, para que mais indivíduos
tenham acesso aos mesmos com facilidade e autonomia.
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PESQUISA E GERAÇÃO DE INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DO INSTITUTO
FEDERAL GOIANO CAMPUS CERES
Gomes, G. N.1; Silva, F. M.2; Sousa, M. M.3, Cardoso, F. M. C. B.4

A criação de propriedade intelectual (PI) na parceria entre as Instituições Científica e Tecnológica (ICT)
e as empresas contribuem para o processo de inovação na medida em que o conhecimento é
produzido e disponibilizado ao setor produtivo gerando assim um desenvolvimento econômico para o
país. Diante desse contexto, questiona-se a contribuição da pesquisa do Campus Ceres com a
geração de inovação, entendida como a aceitação pelo mercado e a criação de propriedade intelectual.
O objetivo do presente estudo é investigar as implicações dos projetos de pesquisa no âmbito do
Instituto Federal Goiano Campus Ceres na geração de inovação. Definiram-se os seguintes objetivos
específicos: (a) Verificar quais as modalidades de proteção de Propriedade Intelectual utilizadas nos
projetos de pesquisa desenvolvidos; (b) Mapear as redes de colaboração geradas entre os
pesquisadores, as empresas e outras organizações. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em
bases de dados científicas como CAPES e Science Direct de 2010 a 2016 para compreender o estado
da arte e para a coleta de dados secundários utilizou documentos da própria ICT e diretamente do
currículo lattes dos pesquisadores. Criação da rede social dos envolvidos no software livre PAJEK
3.14. Entre 2010 a 2016, 387 artigos publicados, porém isso não necessariamente significa geração
de inovação. Existe uma grande participação de pesquisadores de outras universidades e nenhuma
participação como setor produtivo e empresas, podendo constatar a falta da cooperação
universidade-empresa, seja pela falta de interesse do setor produtivo, ou pela dificuldade encontrada
pelos atores externos em se relacionar com universidades para gerar conhecimento. Apesar de ser
uma pesquisa em andamento, percebe-se uma boa participação de pesquisadores de outras
universidades e inexistente participação com empresas e setor produtivo, pouca produção de outros
tipos de PI, como softwares, algo que pode ser analisado na continuidade da pesquisa.
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REALIDADE AUMENTADA COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Santos, T.J.S.1; Castro, J.A.M.2; Policena, R.P.R. 3, Ramos, J. S.4
Algumas escolas e educadores utilizam métodos tradicionais com pouca eficiência para o processo ensinoaprendizagem. O uso de modelos didáticos tecnológicos em sala de aula pode ser um instrumento atrativo para
os discentes na construção do conhecimento. Na busca por um modelo didático pedagógico eficiente e eficaz,
que aproxime teoria e prática foi desenvolvida uma ferramenta com o objetivo de ser utilizada como método de
ensino tecnológico para alunos do nono ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências, onde o assunto
abordado foi o Olho Humano e as Lentes. Para a criação dos modelos didáticos virtuais foi utilizado a ferramenta
Unity 3D, que possibilitou a construção do ambiente de Realidade Aumentada (RA). Após o desenvolvimento da
ferramenta realizou-se uma intervenção didática com uma turma do nono de um colégio Público, com intuito de
avaliar o desempenho do instrumento como método de aprendizagem. Uma câmera permitiu capturar imagens
dos participantes (alunos) interagindo com o ambiente virtual que produziu imagens inseridas no ambiente real
da sala de aula, sendo transmitidas em tempo real pelo Datashow, projetado na sala de aula. Assim, foi criada a
alusão de estarem fisicamente imersos nos ambientes de estudos, possibilitando a assimilação de conceitos e
habilidades adquiridos pelos próprios participantes por meio da interação com os objetos em estudos. A
intervenção didática com a utilização da ferramenta de RA (Realidade Aumentada) permitiu uma interação
constante dos alunos, demonstrado interesse em conhecer o conteúdo. Logo após a intervenção foi realizado
um questionário com intuito de mensurar o impacto causado pelo método de RA. Os resultados apresentados
permitiram concluir que a ferramenta contribuiu para a construção do conhecimento através de teoria e prática,
e assim, o próprio aluno construiu suas definições sobre os objetos estudados. Os resultados indicaram a boa
aceitação da ferramenta que obteve sucesso como método didático. A constante busca por meios que facilitem
o processo ensino-aprendizagem é cada vez maior, e as ferramentas tecnológicas foram inseridas nesse
contexto com intuito de deixar o ensino mais suave, desmistificando que apenas o professor é a fonte de
conhecimento. É notório que adquirir conhecimento envolve diversos fatores que contribuem a favor e contra o
processo de aprendizagem, diversificar as maneiras de construir conhecimento produz experiências
inesquecíveis para os participantes permitindo a sensação de prazer ao aprender.
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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO
Silva, E.1; Almeida, G. F.2; Santos, W. A.3, Medeiros, I. A.4
Um dos campos de pesquisa a ser investigado consiste nos ambientes inteligentes. Os ambientes
inteligentes podem aplicar mecanismos de controle e tomada de decisão a diversos dispositivos de
controle a fim de automatizar a operação dos mesmos. Partindo de um Projeto de Iniciação Científica
no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio tiveram início no Campus Avançado
Cristalina o desenvolvimento de pequenos projetos de automação, utilizando-se a plataforma de
hardware livre Arduino. No mesmo Campus é ofertado também o Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio, o qual na disciplina de Olericultura possui como atividades práticas o
plantio e manejo de diversos tipos de hortaliças em uma horta nas dependências do Campus. Dentre
as atividades de manejo das hortaliças a irrigação deve ser realizada periodicamente de modo a
manter a umidade do solo em níveis favoráveis ao desenvolvimento das hortaliças. Embora de suma
importância, muitas vezes o processo de irrigação é negligenciado. Observando o “sofrimento” das
hortaliças por falta de irrigação alguns alunos do curso Técnico em Informática tiveram a ideia de
desenvolver um sistema de irrigação automatizado para a horta em questão. Basicamente os
materiais utilizados foram o controlador Arduino e materiais reciclados (fios, motores, etc)
provenientes de “sucata eletrônica”. Nesse trabalho é apresentado o processo de criação (cerca de
80% já concluído) de um protótipo em miniatura de um sistema de irrigação inteligente capaz de
monitorar a umidade do solo e acionar o sistema de irrigação, racionalizando a utilização de água e
otimizando a produção de hortaliças. O protótipo em questão está em fase de finalização e possibilitou
aos alunos o aprendizado de eletrônica básica bem como demonstrarem na prática as muitas
possibilidades de aproveitamento/reciclagem de componentes de equipamentos considerados
obsoletos e aplicar na prática os conhecimentos de programação aprendidos nas disciplinas técnicas.
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SISTEMA PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Costa, T. B.1; Costa, N. T.2

Os gastos que um proprietário de máquinas agrícolas possui com a manutenção deste maquinário,
representam uma parcela considerável das despesas totais em uma lavoura, por exemplo. Reparos
para aumentar a vida útil de componentes da máquina, como trocas de filtros e óleos lubrificantes, ou
a substituição de peças desgastadas, por peças novas, para que o maquinário possa ser utilizado sem
riscos, são elementos que quando geridos de maneira ineficiente, elevam os custos de produção numa
lavoura. A gestão de forma eficiente de todas as manutenções feitas em maquinários agrícolas é uma
forma para que o proprietário não seja prejudicado financeiramente. Diante do exposto, este trabalho
tem por objetivo o desenvolvimento de um software livre e gratuito para dispositivo móvel, com a
finalidade de favorecer o controle sobre o histórico das manutenções de máquinas agrícolas para o
proprietário. Pretende-se desenvolver o software para a plataforma Android com o uso da linguagem
de programação Java, que possui suporte para orientação a objeto e vários frameworks que viabilizam
uma melhor utilização desta. Para o armazenamento dos dados será utilizado o banco de dados
MySql, indicado para conexões com a linguagem Java e de fácil implementação. Ao se prover uma
ferramenta capaz de apresentar para o proprietário de máquinas agrícolas os custos que este tem
com manutenção, estima-se que este poderá escolher a finalidade da máquina, desde como utilizá-la
em sua lavoura ou até mesmo se desfazer da máquina, quando seu custo de manutenção se tornar
elevado. Deste modo, tal ferramenta de gestão de manutenção, proposta por este trabalho, pode
favorecer a redução das despesas de produção para o proprietário.
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UMA INTRODUÇÃO AOS ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA
Diniz, B. C.1; Ribeiro, A. C.2

A criptografia é um conjunto de métodos para transformar um texto claro em uma mensagem
completamente incompreensível, que visa impedir o acesso de pessoas não autorizada à informação.
A criptografia está diretamente ligada a segurança digital, pois é utilizando-a que se obtém
mecanismos para proteger a informação desejada. A criptografia pode ser feita de duas maneiras,
com códigos ou cifras. Os códigos foram as primeiras técnicas de criptografia e são feitas através da
troca dos caracteres da mensagem por códigos pré-definidos. As cifras fazem a substituição e/ou
transposição na mensagem. Na criptografia de cifras incluem o conceito de chaves e existem dois
tipos de algoritmos: os assimétricos e os simétricos. A criptografia assimétrica utiliza duas chaves,
uma para cifrar a mensagem e outra para decifrar, sendo que a chave para cifrar é pública, e a chave
para decifrar é privada. A criptografia simétrica é o método que utiliza apenas uma chave, tanto para
cifrar quanto para decifrar a mensagem. A chave deve ser previamente combinada entre o remetente
e o destinatário, sendo necessário sigilo total das duas partes para haver eficiência na segurança da
chave. Este trabalho teve como objetivo estudar, analisar e compreender os algoritmos de criptografia
simétrica, entre eles: AES, DES, RC4 e IDEA. No AES são utilizados blocos de texto de 128 bit e podem
ser utilizadas chaves de 128, 192 e 256 bits; o DES trabalha com blocos de 64 bits e utiliza chaves de
64 bits, porém somente 56 bits são realmente utilizados, os outros 8 bits são usados para checar a
paridade de bits e depois são descartados; no IDEA os blocos de texto são divididos em 4 partes de
16 bytes cada e utiliza chaves de 128 bits; no RC4 não utiliza cifras de bloco, o algoritmo opera byte a
byte e o tamanho da chave pode variar de 1 a 256 bytes. Sendo que esses algoritmos obtêm
complexidade de no máximo 22048 bits nas chaves utilizadas.
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UTILIZANDO HARDWARE Open Source NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS
Araújo, K. R. R. X1; Braga, A. H.2; Braga, R. B.3; Costa, K. C. S1; Faquim, G. S.4

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cerca de 19% da população brasileira
sofre com algum tipo de doença visual, sendo que mais de 500 mil pessoas são diagnosticadas com
cegueira. Dos vários problemas enfrentados por um deficiente visual, destaca-se a dificuldade de
locomoção, o que acaba por ferir o direito à mobilidade, e por conseguinte, torna-se um empecilho ao
acesso ao conhecimento, à educação, ao trabalho e a outros meios de inserção social e comunitária.
Na tentativa de solucionar essa problemática, foram propostas algumas alternativas, como o uso de
bengalas e cães guia. No entanto todas estas apresentam elevado custo ou baixa eficiência. Como
forma de minimizar esses e demais problemas e, consequentemente, proporcionar ao indivíduo uma
maior independência, este trabalho propõe um dispositivo capaz de alertar sobre a presença de
possíveis obstáculos em seu percurso. Utilizando-se de uma placa Arduino Pro Micro 32u4 acoplada
em um Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04 o monitoramento do trajeto é realizado
identificando obstáculos no caminho, o módulo buzzer emite um aviso sonoro quando constatado e
alerta ao usuário do mesmo. Os componentes são fixados em uma armação ocular, tendo em vista o
melhor posicionamento dos sensores, proporcionando o apontamento e verificação de obstáculos e
ao mesmo tempo garantindo conforto e praticidade. O produto final apresenta bons resultados
quando submetido aos testes e possui o menor custo de produção se comparado com as demais
opções disponíveis no mercado, tendo o mesmo valor inferior a R$ 70.
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VISUALIZADOR DE MOLÉCULAS EM TRÊS DIMENSÕES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Oliveira J. T.1; Vieira, M. A.2

As concepções dos alunos de cursos de nível médio e até mesmo superior obtidas ao estudar a
geometria molecular, podem muitas vezes não coincidir com a real disposição espacial dos átomos,
devido à utilização de superfícies planas (2 dimensões) para representar uma molécula com 3
dimensões (3D). Um aplicativo para smartphones, que permita a visualização de moléculas pode ser
um recuso adicional para professores e alunos no aprendizado, tanto em sala de aula quanto em
experimentos. O aplicativo de código aberto Moléculas 3D está sendo desenvolvido utilizando o
framework LibGDX e está disponível para Android e, em breve, para IOS. Atualmente, o aplicativo
permite a visualização de moléculas em 3D, nos modelos de bolas e varetas e nuvem eletrônica. O
aplicativo carrega as informações de uma molécula por meio de um arquivo XML, escrito no padrão
Chemical Markup Language (CML). Esse padrão permite expressar todos os dados das ligações e dos
átomos que compõem uma molécula. Com base nesse arquivo, o Moléculas 3D desenha cada átomo,
levando em consideração seu raio atômico e suas ligações, em um sistema de coordenadas,
possibilitando sua visualização em diferentes ângulos e níveis de zoom. O aplicativo é capaz de ler
arquivos nos formatos .cml, .xyz e .mol2, utilizados por softwares gratuitos como: Bioclipse, JOELib,
OpenBabel e Avogadro. Estão disponíveis atualmente cerca de 240 moléculas na biblioteca interna do
Moléculas 3D, permitindo que o aplicativo possa ser utilizado sem conexão com a Internet. Em versões
futuras, será possível carregar moléculas adicionais através de arquivos armazenados na memória
interna do dispositivo e, dessa forma, será possível o compartilhamento de novas moléculas entre
dispositivos. Por oferecer uma interface em 3D, espera-se que o uso deste aplicativo permita um
estudo mais preciso das estruturas moleculares e, consequentemente, seja um facilitador no processo
ensino-aprendizagem de disciplinas que necessitem deste tipo de abordagem.
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