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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é uma ação promovida 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, um evento que acontece quase 
que simultaneamente em todo o país. Neste ano a temática foi “Luz, ciência e Vida”. 
A escolha do tema da SNCT se baseou em decisão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, que proclamou 2015 como o Ano Internacional da Luz, 
com o objetivo de celebrar a luz como matéria da ciência e do desenvolvimento 
tecnológico (MCT). 

A quarta edição da SNCT no Câmpus Hortolândia se fortaleceu e 
incorporou um número maior de  participantes, palestrantes, oficinas, eventos 
culturais, dentre outras atividades, consolidando a missão da Instituição na 
divulgação de conhecimentos junto à comunidade. 

O Câmpus abriu as portas para a comunidade conhecer a sua infraestrutura 
e os trabalhos desenvolvidos. Assim, foram realizadas palestras e minicursos 
visando à socialização e ao intercâmbio do conhecimento. Foram mais de 30 
palestras, 03 oficinas, 08 minicursos e 1 mesa redonda, além de 52 trabalhos 
produzidos pelos alunos. Tivemos também 03 concursos internos: a III Mostra de 
Imagens, o II Concurso de Poemas e o I Concurso de Minicontos. 

Para promover maior integração com a comunidade externa, tivemos, pela 
primeira vez, o IFSP-HTO de Portas Abertas, com a visita de várias escolas da 
cidade, além de atividades culturais, como a Exposição Fotográfica O Mundo 
Através dos Meus Olhos e o Coral de Libras dentre outras. 

Este momento foi também o de fortalecer parcerias existentes e de iniciar 
novos contatos com as entidades locais. Assim a Instituição e a comunidade se 
beneficiam: quando buscam o diálogo e integração com objetivo de desenvolvimento 
regional. 

Agradecemos as Comissões Organizadoras e Científicas e também o apoio 
do Diretor Geral do Câmpus - Edgar Noda, do Gerente Educacional - Luiz Claudio 
Marangoni de Oliveira, dos coordenadores de áreas, professores, técnicos 
administrativos, alunos e demais apoiadores do evento. E um agradecimento 
especial aos bolsistas e voluntários que trabalharam arduamente para a realização 
da IV SNCT. 

 
 
 
 

Nirlei Maria Oliveira 

Coordenadora de Extensão 

 

Ricardo Barroso Leite 

Coordenador de Pesquisa e Inovação 
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UM SERIOUS GAME PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 

FUNÇÕES COGNITIVAS EM IDOSOS 

Edgar Noda1; 

Alex Lattaro de Oliveira2. 

 

O presente artigo apresenta a proposta de uma pesquisa com característica 

exploratória e experimental no campo de desenvolvimento de programas que 

auxiliem na manutenção/desenvolvimento de processos cognitivos na terceira idade. 

O trabalho tem como foco a condução de um experimento que visa aferir a eficácia 

da aplicação de um serious game objetivando a melhora da qualidade de vida e das 

funções cognitivas de pessoas idosas. Serious games são sistemas projetados com 

o intuito de ensinar as pessoas sobre um determinado assunto, expandir conceitos, 

reforçar o desenvolvimento, ou auxiliar os usuários exercitando uma habilidade ou 

buscando uma mudança de atitude enquanto jogam. O trabalho pode ser dividido 

nas seguintes etapas: revisão bibliográfica, aquisição de conhecimento junto a 

especialistas na área de gerontologia, análise de requisitos, desenvolvimento do 

protótipo, planejamento e execução do experimento, análise de resultados. A 

proposta para aferir a eficácia do experimento são baseadas na execução de testes 

cognitivos e de mensuração da qualidade de vida em dois grupos de usuário. Um 

grupo será submetido ao jogo e, o outro, chamado grupo de controle, não terá 

contato com o jogo. Os testes psicológicos serão aplicados por um profissional da 

área antes à exposição ao jogo e após a exposição. Em seguida, os dados serão 

coletados e analisados. O desenvolvimento do jogo será feito na plataforma Unity 

3D, utilizando a linguagem C++. Para o desenvolvimento do jogo serão 

consideradas as necessidades específicas desta categoria de usuários. Por 

exemplo, no desenvolvimento da interface humano computador, as características 

comuns a esse grupo de usuários, como possíveis limitações dos reflexos, visão e 

audição, serão consideradas. A cultura e interesses ao qual esse tipo de usuário 

apresenta em relação às novas tecnologias também serão consideradas. Os 

resultados e as conclusões do experimento ainda não podem ser divulgados, pois o 

experimento ainda está em fase de desenvolvimento. Entretanto, como resultados 

esperados, buscamos aferir o impacto do aplicativo nas funções cognitivas e 

possível impacto na qualidade de vida dos usuários. 

 

Palavras-chave: Serious Game. Funções Cognitivas. Atividades Lúdicas. 

Qualidade de Vida. Idosos. 
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UMA PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS: ESTUDANDO A INTERAÇÃO ENTRE O RASPBERRY PI E 

COMANDOS DE VOZ 

Felipe Negri de Oliveira3; 

Leandro Camara Ledel4.  

 

A partir de 2008, houve uma ampliação da fabricação de Smartphones. Neste 

mesmo período, a empresa Broadcom passou a desenvolver processadores ARM, 

que possuem alto desempenho, na escala de GHz, e são produzidos com baixo 

custo. Isso possibilitou a criação de dispositivos leves e portáteis como o Raspberry 

Pi, lançado em 2011. O Raspberry Pi foi criado por uma equipe de pesquisadores 

britânicos, que propunham a criação de um computador que motivasse o 

aprendizado com formato divertido, flexível e de baixo custo. Este pequeno 

computador suscitou o desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias em 

diversos domínios. Como exemplos, podem-se citar: a simulação de uma Smart TV 

utilizando o sistema operacional Fedora Remix e uma TV comum; um software 

“professor de braile”, desenvolvido para ensinar crianças cegas a ler braile; o robô 

VolcanoBot 2, cujo propósito é escanear em 3D fissuras de um vulcão para estudos 

de vulcanologia; dentre outras. Tendo em vista essas possibilidades do Raspberry Pi 

este trabalho propõe automatizar, através de comandos de voz, atividades 

cotidianas por meio de automações físicas com foco na população com 

necessidades especiais. Escolheu-se estudar esta população pois, segundo o censo 

de 2010, cerca de 45,6 milhões de pessoas - em torno de 24% da população 

brasileira - afirma conter alguma necessidade especial, sendo em sua maioria 

deficiências visuais ou físicas. Almeja-se também contribuir com pesquisas para a 

comunidade do Raspberry Pi e para futuras pesquisas relacionadas. Definiu-se 

como critério para o desenvolvimento do sistema o modelo evolutivo, onde o sistema 

é aperfeiçoado em sucessivos ciclos de desenvolvimento, sendo cada ciclo dividido 

em etapas: coleta de dados, análise dos dados coletados, definição de 

documentação, implementação e análise. O sistema será composto por dois 

subsistemas: um sistema web para o gerenciamento da aplicação e outro, utilizando 

o Raspberry Pi, que receba os comandos de voz e controle dos dispositivos físicos. 

No presente momento, ambas as partes do sistema estão em desenvolvimento, 

sendo que a aplicação web está em fase final. 
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Palavras-chave: Raspberry Pi. Comandos de voz. Deficiências visuais ou físicas. 

Aplicação Web.  

APLICATIVO ANDROID “IFSP SERVIÇOS” 

 

Guilherme Lima Pereira5; 

Gustavo Bartz Guedes6. 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, com 

sistema operacional Android, que integrará os sistemas utilizados pelos discentes do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP) do campus Hortolândia. 

O enfoque do aplicativo é apresentar as notas, frequências e apontamentos 

(trabalhos, provas) de cada matéria que o aluno está matriculado ou já cursou, 

apresentando a informação de maneira centralizada e com uma interface que segue 

os padrões do Material Design, que são boas práticas de interface para aplicativos 

Android, escritas pela Google. Atualmente o aluno precisa acessar diferentes 

sistemas e a única opção disponível é pelo navegador. Tais sistemas não têm 

interface adaptada para dispositivos móveis, prejudicando a visualização das 

informações. Portanto, o projeto beneficiará todo o corpo discente da instituição, 

simplificando acesso aos seus dados acadêmicos. O primeiro passo foi a coleta de 

requisitos, realizado com a aplicação de um relatório disponibilizado na internet para 

todos os alunos do campus. Com base nas respostas, foi possível identificar que 

79% dos alunos, que responderam o questionário, possuem smartphone Android; 

89% gostariam de ter um aplicativo para verificar datas de provas e trabalhos; 68% 

consultar as notas; e 63% consultar a frequência. A implementação do aplicativo 

está em fase intermediária, contemplando a tela principal do aplicativo, consulta a 

notas e frequências. Todos os dados fornecidos por Web Services. Para a versão 

final do aplicativo, a interface do aplicativo será aprimorada, ampliando o uso dos 

conceitos de Material Design e as demais funcionalidades apuradas no questionário. 

 

Palavras chaves: Android. Integração. Sistemas acadêmicos. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE VENDAS PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS 

DO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 

Jefferson Antônio Scheffer7; 

 Daiane Mastrangelo Tomazeti8.  

 

As rotinas manuais para administração de tempo, de clientes, orçamentos e pedidos 

não são produtivas. Com esta prática uma equipe se desmotiva. Uma ação que leva 

alguns segundos em um software de gestão de vendas, se for realizada de maneira 

manual, pode levar o usuário à horas perdidas e desgastantes, sem contar os riscos 

de prejuízo devido a erros. Este trabalho mostrará a construção de um software de 

gestão de vendas empresarial voltado ao setor de Implementos Rodoviários. 

Realizado com ferramentas de engenharia, de processos, de produção e de testes, 

seguindo padrões específicos da Engenharia de Software convencional, onde seu 

foco será em como desenvolver uma aplicação de qualidade e completa, de acordo 

com os requisitos dos usuários. Fornecerá à equipe de vendas uma ferramenta que 

os ajudará a ter uma rígida organização sobre as ações do dia a dia, um cadastro de 

clientes eficiente, acesso simples aos produtos e preços do portfólio, ação rápida 

para emissão de orçamentos e pedidos e facilidade de acesso aos relatórios do 

sistema pelo administrador, que poderá gerar métricas de produtividade de seus 

funcionários. Será usada a linguagem HTML5 que é uma linguagem para 

estruturação e apresentação de conteúdo para a World Wide Web e é uma 

tecnologia chave da Internet, esta linguagem está na sua quinta versão. Para a 

estilização da estrutura HTML5, será usada a linguagem CSS (Cascading Style 

Sheets) que é uma linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de 

documentos escritos em linguagem de marcação. Seu principal benefício é prover a 

separação entre o formato e o conteúdo de um documento. O JavaScript será usado 

para escrever funções que são embarcadas ou incluídas em páginas HTML e que 

interagem com o Modelo de Objeto de Documentos da página, a linguagem é 

responsável por praticamente qualquer tipo de dinamismo que queiramos em nossas 

páginas. PHP será outra linguagem de script que será utilizada no sistema. O que 

distingue o PHP do Javascript no lado do cliente é que o código é executado no 
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servidor, gerando o HTML que é enviado ao cliente. Por ter estas características, 

esta linguagem será utilizada para a interação entre código e banco de dados. Para 

a escrita das linguagens será utilizado a ferramenta Sublime Text que é um editor de 

texto que tem um código fonte multiplataforma escrito em linguagem C++.  

 

Palavras-chave: Gestão de vendas. Software de gestão. Engenharia de Software.  
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA BASEADO NA LÓGICA FUZZY  

 

Uliana da Conceição Souza Morales dos Santos9; 

 Michele Cristiani Barion Freitas10. 

 

Instrumentos de aprendizagens exercem a função de auxiliar o professor em relação 

ao conteúdo administrado em aula, porém, comumente o resultado obtido após uma 

avaliação são valores quantitativos que representam o total de acerto e erros dos 

alunos, resultando na aprovação ou reprovação do mesmo. Este presente trabalho 

tem como intuito a criação de uma aplicação web capaz de agilizar e melhorar o 

processo avaliativo no contexto formativo dando suporte ao professor em relação 

aos conceitos por ele ensinados. Para este propósito não é considerada a lógica 

clássica que por meio de uma média conclui se houve ou não a aprovação, e sim a 

lógica fuzzy que consiste em decisões que medem o grau de desempenho e 

aprendizagem no processo avaliativo, considerando resultados como ‘satisfatório’, 

‘regular’, ‘insatisfatório’ e outras variáveis linguísticas que representam as decisões 

humanas. Através da ferramenta criada, os professores poderão elaborar questões 

de seleção a partir de um conjunto de conceitos ensinados, dirigindo-as aos seus 

alunos. A finalização da atividade avaliativa pelo aluno dará início às etapas fuzzy: 

fuzzificação (entrada dos dados, tendo como variável o resultado da correção da 

avaliação), base de conhecimento (regras fornecidas por especialistas a partir de 

decisões a serem tomadas pelo resultado da prova), a inferência (ativação e 

combinação de regras) e a defuzzificação (saída dos dados apresentando o 

resultado final). Ao final do processo serão emitidos relatórios ao professor e 

feedback aos alunos através de seus e-mails. Este trabalho iniciou-se com uma 

pesquisa institucional, classificado como exploratório, e possui como público-alvo 

professores e alunos do curso superior de uma escola pública da cidade de 

Hortolândia/SP. Primeiramente foi feito um levantamento bibliográfico na área de 

avaliação e aplicação da lógica indutiva a partir do contexto educacional. Após este 

estudo, considerou-se que a avaliação formativa era o tipo de avaliação que mais se 

encaixava nesta pesquisa e com o uso de questões de seleção, o sistema se torna 

uma ferramenta interessante ao professor, seja para observar conceitos que estão 

sendo assimilados e/ou quanto à associação de conceitos subsunçores. A segunda 

etapa consistiu na análise e documentação dos requisitos funcionais e não 
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funcionais do sistema, e com os mesmos definidos iniciou-se a terceira etapa, que 

seria a modelagem do banco de dados, onde se definem a estrutura das tabelas que 

irão armazenar os dados. A etapa quatro consiste no desenvolvimento do sistema 

utilizando a linguagem PHP juntamente com HTML, e MySQL para elaboração do 

banco. Para medição da ferramenta, alunos e professores responderão um 

questionário com os aspectos de usabilidade críticos e facilitadores. A proposta de 

trabalhos futuros será a inclusão de questões dissertativas e a avaliação analítica 

dos resultados. 

 

Palavras-chave: Lógica Fuzzy. Avaliação Formativa. Feedback. Aprendizagem. 

Inteligência Artificial 
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BIGPY: UM SISTEMA WEB PARA BUSCA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DO 

PORTAL CONSUMIDOR.GOV.BR UTILIZANDO PYTHON  

 

Weder Alves Ribas11; 

 Edgar Noda12. 

 

Desde a liberação de uso público e comercial da Internet, esta se transformou em 

uma grande ferramenta para a publicação de conteúdo de todos os temas. No Brasil 

este cenário não é diferente, havendo cada vez mais pessoas conectadas à Internet. 

Como consequência do alto número de usuários a quantidade de dados geradas é 

gigantesca, ao mesmo tempo que, em sua maior parte, não é realizada nenhum tipo 

de análise para extrair informações desses dados. Nesse contexto, a captura, 

mineração e análise dos dados gerados possibilitaria construir aplicações que sejam 

capazes de extrair insights úteis aos seus usuários. Entre os diversos assuntos 

contidos nestes dados, é possível extrair dados referentes ao relacionamento entre 

consumidores e empresas, reclamações e elogios sobre serviços prestados ou 

produtos adquiridos. Dados dessa natureza estão disponíveis em redes sociais, 

websites próprios e portais Governamentais que disponibilizam seus dados. Sendo 

assim, foi proposta a criação de uma aplicação Web para obtenção, análise e 

criação de visualizações de dados provenientes do portal Consumidor.gov.br. O 

portal Consumidor.gov.br é uma aplicação do Governo Federal que faz o intermédio 

de disputas entre consumidores e empresas e disponibiliza mensalmente os dados 

anônimos coletados. O objetivo da aplicação proposta é coletar os dados da fonte 

citada, estruturá-los de forma a permitir que sejam minerados e extrair insights não 

perceptíveis pela simples análise visual ou consultas simples. Pretende-se criar uma 

página Web onde o usuário seja capaz de pesquisar pelo nome da empresa que 

deseja e, como resultado, sejam geradas diversas formas de visualização da 

informação que o auxiliem na tomada de decisão durante a escolha de uma 

empresa. A aplicação será hospedada no IBM Bluemix, plataforma para 

hospedagem de aplicações, baseada no conceito de PaaS (Platform as a Service), 

permitindo a integração e deploy (entrada em produção) contínuo. Os dados do 

portal Consumidor.gov.br serão extraídos do portal Consumidor por meio de 

arquivos CSV (Comma Separeted Values). Posteriormente, serão re-estruturados 

para arquivos JSON e armazenados em banco de dados NoSQL MongoDB. Para a 

análise dos dados serão aplicados algoritmos de análise de dados, na linguagem 
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Python realizando a mineração dos dados e criação das visualizações para o 

usuário final. A aplicação Web será construída também na linguagem Python 

utilizando o framework Django para desenvolvimento Web ágil com a linguagem 

escolhida. No momento da escrita deste texto, a aplicação está em 

desenvolvimento, com a infraestrutura Server-side já integrada e os dados sendo 

convertidos de CSV para JSON, estando também em desenvolvimento os algoritmos 

de análise e a estrutura da página Web. 

 

Palavras-chave: Análise de dados. Mineração de dados. Visualização de dados. 

Python. Aplicações Web.  
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MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ESCOLA DE IDIOMAS SCHOOL 

SYSTEM PARA A PLATAFORMA WEB 

  
Graciela Santos Da Silva13; 

André Constantino Da Silva14. 
  
Com a popularização da internet, muitos sistemas de informação são 

disponibilizados para esta plataforma. Muitos dos sistemas desenvolvidos para a 

plataforma desktop, quando migrados para a plataforma Web, podem se beneficiar 

das vantagens da Internet como disponibilidade em diversos locais. Assim, torna-se 

necessário estudar como migrar um sistema da plataforma desktop para a 

plataforma Web de forma sistematizada, considerando o processo atual de 

desenvolvimento de Software, ou seja, por meio de entregas incrementais e de 

modo ágil. Sendo assim, o presente trabalho apresenta a migração de um Sistema 

Informatizado de administração para gestão educacional de escolas de idiomas, 

chamado School System, para a plataforma Web considerando um processo de 

desenvolvimento incremental com três entregas, na qual cada incremento é avaliado 

pelo cliente. O School System foi projetado para apoiar o gerenciamento de dados 

sobre alunos, funcionários, notas, frequência, pagamento de mensalidades entre 

outros. O mesmo foi desenvolvido utilizando a linguagem C# para plataforma 

desktop. Partindo da análise da modelagem do sistema legado para compreensão 

dos requisitos, em especial os casos de uso, foram definidas que a primeira entrega 

envolverá os requisitos em relação ao cadastro de alunos, a segunda entrega 

relacionado ao cadastro de curso e turmas e a terceira entrega composta por 

cadastro de nota, frequência e usuário. Para cada entrega é feita a atualização da 

modelagem referente as funcionalidades relacionadas para, posteriormente, ser 

implementada. Focando na agilidade do desenvolvimento, adotou-se o framework 

em linguagem Asp. Net MVC 4 que envolve HTML, CSS e JavaScript para 

desenvolvimento de sistemas Web. O framework adotado por meio da análise das 

tabelas da base de dados gera as páginas do sistema com funcionalidades para 

incluir, editar, excluir e listar os dados da tabela. Após a geração e modificação das 

páginas, elas são integradas ao código da entrega anterior. Para a primeira entrega, 

gerou-se as telas referentes a tabela alunos, além disso, também foi definido o 

layout e esquema de cores da interface, que foram utilizados para modificar as 

páginas geradas pelo framework visando uma melhor usabilidade. Este trabalho, 

ainda em andamento, encontra-se na etapa de implementação da segunda entrega 

focando nas funcionalidades referentes ao gerenciamento cursos e turmas. 
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Posteriormente, será implementado a terceira entrega com funcionalidades 

relacionadas ao registro de frequências, notas e usuários. Após a experiência 

adquirida com este processo de migração, pretende-se definir um conjunto de 

atividades para migração de sistemas de informação. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Software. Evolução de Sistemas de Informação. 
Framework para Desenvolvimento de Aplicações Web. 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAZAMENTOS NAS TUBULAÇÕES DE 

ÁGUA VIA WEB 

 

 Humberto Antonio Ferris Pereira15; 

 Rodolfo Francisco de Oliveira16.  

 

O crescimento populacional é um fenômeno que não pode ser ignorado. A 

quantidade de pessoas no mundo deverá ultrapassar os nove bilhões em 2050 e 

cerca de 70% destas viverão nas cidades. Para comportar todas essas pessoas, 

será necessário que as cidades se reinventem e inovem no modo de controlar seus 

recursos, sejam eles humanos, financeiros, naturais, entre outros. A Internet das 

Coisas aparece como solução para melhorar o gerenciamento dos recursos, já que o 

objetivo é criar uma rede de sensores sem fio que se comunicam entre si e que 

sejam auto gerenciáveis, proporcionando, assim, agilidade na obtenção de dados e 

extração da informação contidas neles. A proposta é desenvolver um protótipo que 

medirá a umidade do solo para identificar de forma ágil a existência de um 

vazamento nas tubulações subterrâneas. Para isso, será desenvolvido um sistema 

web para gerenciar o sensor de umidade de solo. Princípios da Internet das Coisas 

serão aplicados no desenvolvimento do ambiente de teste, que será composto de 

um sensor de umidade do solo, uma base de comunicação sem fio DK105 e um 

recipiente com terra, para representar o solo. O sistema final será composto por um 

sensor de umidade ligado a um Beaglebone com um módulo para comunicação por 

meio de frequência de rádio, um sistema web para controle que conterá os padrões 

HTML 5, CSS 3, a tecnologia AJAX, a linguagem web PHP o qual fará a 

comunicação entre a aplicação, e um banco de dados além de um script em Python 

que atuará como um middleware na requisição dos dados para os sensores. Dados 

críticos serão enviados para o celular de um responsável previamente cadastrado, 

para que o mesmo possa tomar as medidas cabíveis. Como resultado final, 

esperase um protótipo eficaz e de baixo custo, o qual possa servir como base para 

aplicações e sistemas mais complexos. 

 

Palavras-chave: Sistema Web. Redes de sensores sem fio. Internet das Coisas 
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MODELO ADAPTADO DE AVALIAÇÃO DE MELHORIA CONTINUA NO 

PROCESSO DE TESTE DE SOFTWARE 

 

Jheimes France Romualdo17; 

Fernando Sambinelli18. 

 

 A qualidade de software se tornou motivo de preocupação das empresas desde os 

anos 80 com a “crise do software” e ainda esta presente nos dias atuais, pois além 

do prejuízo financeiro, há forte impacto também na perda da credibilidade do cliente 

ao produto. As atividades de teste de software no processo de desenvolvimento 

podem ser aplicados para buscar entregar um software com maior qualidade ao 

cliente. O exercício desta função existe para se obter um controle de qualidade do 

produto, averiguando se este atende aos requisitos propostos e trazendo uma 

vantagem competitiva do produto no mercado. A melhoria no processo de teste 

poderia ser contínuo e permanente, pois como testar um software é uma tarefa 

complexa, sempre poderão existir itens ou atividades a serem melhoradas. O estudo 

a ser realizado tem como objetivo levantar as técnicas e métodos propostos por 

pesquisadores da área de Qualidade de Software para melhoria contínua do 

processo de testes. Será avaliado como o processo de teste de software pode ser 

melhorado continuamente para se obter a otimização da qualidade do produto final. 

Bem como, buscar formas para que essas melhorias possam ser medidas e 

implementadas autonomamente pelas equipes de desenvolvimento de sistemas, 

com ou sem profissionais da área de teste, de forma ágil e efetiva em relação aos 

métodos e modelos utilizados pela indústria de software atualmente. A proposta é 

desenvolver um modelo de trabalho mais sucinto em relação aos existentes, 

auxiliado por uma ferramenta (planilha eletrônica), que oriente e avalie a melhoria 

contínua do processo de teste de software. Será proposto um experimento a ser 

aplicado em três empresas especializadas em engenharia de software na região de 

Campinas, visando validar e colher considerações sobre essa proposta. Será 

adotada uma metodologia qualitativa, considerando a aplicação de questionários pré 

e pós utilização da ferramenta sugerida para melhoria contínua do processo de teste 

de software e discutidos seus resultados. 

 

Palavras-chave: Testes de software.Melhoria contínua.Qualidade de Software. 
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ESTUDO SOBRE A INTEROPERABILIDADE ENTRE SISTEMAS WEB E 

DISPOSITIVOS MÓVEIS UTILIZANDO WEB-SERVICES 

 

João Augusto Hangrad Ochôa19; 

André Constantino da Silva20. 

 

A tendência atual do mercado de tecnologia da informação é, sem dúvida, a 

crescente migração dos sistemas das plataformas desktop para as plataformas em 

nuvem e dispositivos móveis. Este fenômeno se deve à grande quantidade de 

tecnologias disponíveis e à facilidade de obtenção dos aparelhos, aliado ao 

crescimento do alcance das redes móveis e redução dos custos de acesso aos 

planos de dados. Este trabalho visa estudar a interoperabilidade entre as 

plataformas web e móvel utilizando web services. Durante esse estudo, serão 

utilizados também os métodos de desenvolvimento ágil TDD (Test Driven 

Development), que consiste na criação dos testes antes de o código ser 

desenvolvido; e MVP (Minimum Viable Product), que consiste na criação de 

protótipos ou conceitos, que possam ser testados e na aquisição do conhecimento 

dos fundamentos do negócio. Dessa forma, proporciona-se um aprendizado mais 

rápido dos problemas antes da implementação das soluções, no desenvolvimento de 

um sistema com funcionalidades acessíveis por meio em plataforma web e por meio 

de aplicativos móveis em plataforma Android, assim como no desenvolvimento dos 

web services que serão utilizados para fazer a integração entre eles. Para a 

realização desse estudo, está sendo desenvolvido um sistema de controle financeiro 

em plataforma web, que será integrado à um aplicativo em plataforma Android 

através de web services que serão desenvolvidos utilizando a linguagem de 

programação C#. Para o desenvolvimento do projeto, já foram criadas as tabelas do 

banco de dados e estão em desenvolvimento as páginas web em HTML5 e CSS3 

utilizando o framework Bootstrap. Os próximos passos serão a implementação das 

funcionalidades em C# utilizando o framework .NET, o desenvolvimento do aplicativo 

móvel para a plataforma Android e o desenvolvimento do web service. 

 

Palavras-chave: Interoperabilidade. Web Services. Integração entre sistemas. Test 

Driven Development (TDD), Minimum Viable Product (MVP) 
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O SOFTWARE WEB DE ESTIMATIVA DE TEMPO DO PERCURSO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO (SO.L.E.). 

 

Lucas de Sousa Rodrigues21; 

Fabiano Ionta22. 

 

O presente projeto é um software web de Estimativa de Tempo do percurso de 

transporte público, com o título de Software de Localização Estimada de Transporte 

Público (SO.L.E.). A motivação para escolha do referido tema de trabalho diz 

respeito a preocupação com o tempo que usuários desse tipo de transporte são 

submetidos, principalmente nos horários de pico (rush). Outra motivação decorrente 

é justamente minimizar os congestionamentos municipais na medida em que esse 

software auxilie os usuários na gestão do tempo e distância, favorecendo assim uma 

maior adesão ao transporte público e consequentemente diminuindo a quantidade 

de veículos automotor na cidade de Hortolândia. Nesse contexto, existem vários 

aplicativos com o mesmo objetivo que são mais precisos devido ao uso de hardware 

com instalação de placas de sistema de posicionamento global (GPS), ou que 

emitam sinal GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis) para localização do 

veículo. Contudo, esses sistemas são mais caros e não se encontram instalados nos 

veículos públicos da cidade. O software em construção utilizará uma base de dados 

obtida da interface de programação de aplicativos (API) do Google Maps que servirá 

para alimentar o modelo matemático para fazer as estimativas. Para manipular a 

base de dados e fazer as estimativas será utilizado interpolação 

polinomial/trigonométrica com intuito de encontrar uma função matemática que 

tenha o tempo como variável independente e a distância dependente. O usuário 

entra com o tempo presente (variável exógena no modelo) e a função retorna a 

distância e o tempo médio provável que o transporte irá demorar para chegar no 

destino desejado pelo usuário. Atualmente o projeto está em fase de 

desenvolvimento e até o momento foi realizado a análise de requisitos do projeto e o 

processo de obtenção de dados para a construção da função que fará as estimativas 

das distâncias e dos tempos entre o veículo (ônibus) e usuário dentro do itinerário. 

Esse método é menos preciso que as alternativas, no entanto mais barato e viável 

por não ter a instalação de um equipamento nos veículos das empresas de 

transporte público. Está sendo construindo em paralelo a interface para o usuário, 

                                                           
21 Aluno do Curso de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – IFSP - Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus Hortolândia. E-mail: 

rodrigues.lucas1114@gmail.com. 
22 Orientador e professor do IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Campus Hortolândia. E-mail: fabiano.ionta@ifsp.edu.br. 

 

mailto:rodrigues.lucas1114@gmail.com
mailto:fabiano.ionta@ifsp.edu.br


 
   

IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Câmpus Hortolândia 
6 a 8 de outubro de 2015 

porém encontra-se em estágio inicial. A linguagem utilizada para a construção do da 

interface do usuário é o PHP, aliado ao HTML5, CSS e JavaScript. Até o fim deste 

ano espera-se concluir um protótipo com uma linha de ônibus com itinerário 

Hortolândia – Campinas modelada e a partir dos testes com esta linha planeja-se 

aperfeiçoar a versão final do software.  

 

Palavras-chave: Transporte público. Estimativa de Percurso. Sistema inteligente de 

transporte. 
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SOFTWARE PARA AUXILIAR NA DISCIPLINA DE MATÉMATICA DO CURSO 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Maurizio Marchetti23; 

 Pedro Luís Capelato dos Santos24; 

 Daiane Mastrangelo Tomazeti25.  

 

O presente projeto propõe apresentar um aplicativo desenvolvido em linguagem C, 

que a partir do paradigma da programação estruturada será útil na resolução de 

problemas e auxiliará a compreender melhor o conteúdo ensinado nas disciplinas de 

Matemática ministradas no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo - câmpus 

Hortolândia. O projeto é composto de quatro partes que visam atender algumas 

necessidades específicas desta disciplina, que assim elencamos: I – cálculo de 

determinantes de ordem 3x3; II – multiplicação de matrizes 3x3; III - resolução de 

sistemas de equações lineares de ordem 3; IV – escalonamento de sistemas 

lineares 3x3. O projeto visou atender algumas das necessidades específicas do 

ensino de Matemática no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas dos Institutos Federais que em linhas gerais 

apresentam as seguintes características: a) alunos pouco familiarizados com os 

conceitos matemáticos, até porque a maioria é egressa recente do ensino médio; b) 

conteúdo desproporcional para a carga horária da disciplina Matemática, pois o 

programa foi dimensionado para um único semestre. Em relação às finalidades do 

projeto, destacamos: a) o aplicativo poderá auxiliar na otimização do tempo 

disponível para a disciplina de Matemática, possibilitando a computação de 

determinadas operações a fim de que sobre mais tempo para os professores 

trabalharem com mais conceitos; b) o aplicativo proporcionará, além de maior 

rapidez em relação a certas operações, também maior segurança nos resultados, 

diminuindo os riscos de erros. Para trabalhos futuros, pretendemos desenvolver 

outros softwares que auxiliarão no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática.  

 

Palavras-Chave: Sistemas Lineares. Matrizes. Determinantes. Escalonamento. 
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SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE INCIDENTES – A PARTIR DE 

RELATÓRIOS ANALÍTICOS 

 

Rodolfo Francisco Oliveira26;  

Menelik Samori Nazaré Soares27;  

 

A partir do estudo de caso sobre as tratativas relacionadas à manutenção de redes 

ópticas de uma empresa nacional de grande porte do ramo de telecomunicações, foi 

observado que os processos envolvidos na resolução de incidentes que venham a 

ocorrer na rede óptica, não possuíam uma documentação formalizada e padronizada 

que fosse capaz de conter informações que posteriormente pudessem ser utilizadas 

para análise dos processos de resolução dos incidentes. As ações de resolução dos 

incidentes eram documentadas apenas por meio de relatórios manuais gerados 

após as tratativas executadas pelo técnico responsável pela manutenção, onde os 

mesmos eram repassados para análise do gestor da equipe técnica, havendo 

frequentemente a perda e dificuldade na análise do grande volume de dados gerado. 

Tendo em vista este cenário, o desenvolvimento deste projeto visa à criação de um 

site que terá por objetivo a informatização das informações geradas e fornecer 

melhor gerenciamento de incidentes, restaurar o funcionamento de serviços 

disponibilizados para o usuário minimizando os impactos: custo e tempo, por meio 

de: registros dos incidentes e relatórios analíticos referentes aos mesmos gerados 

por determinada equipe técnica, de modo a fornecer informações que auxiliem o 

gestor da equipe técnica em futuras tomadas de decisões como, por exemplo: a 

partir do estudo dos relatórios gerados, montar um plano de contingência para 

determinado incidente que venha a ocorrer. Para a estruturação dos processos 

relacionados as tratativas a serem realizadas para resolução de incidentes, será 

utilizada a abordagem de gerenciamento de incidentes descrita pelo ITILV3® 

(Information Technology Infrastructure Library) - Framework para o gerenciamento 

de serviços de TI (Tecnologia da Informação) mais utilizado mundialmente, a 

utilização das boas práticas contidas no ITILV3® possuem o intuito de auxiliar a 

instituição a atingir seus objetivos, com o melhor gerenciamento dos serviços TI. 

Assim o site em desenvolvimento deve permitir o registro dos incidentes de maneira 

a estar alinhado com as boas práticas de gerenciamento de incidentes a serem 

aplicadas, descritas pelo ITILV3®. Além de ter funcionalidades para fornecer 

relatórios analíticos são: média de tempo gasto por tipo de incidente, quantidade de 

incidentes e o impacto médio causado. Os relatórios analíticos que tem por função 
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apresentar informações quantitativas, que serão a base para o gestor calcular a  

eficiência na resolução de incidentes. Por meio dos relatórios analíticos que o site irá 

apresentar é esperado que as informações contidas nele sejam íntegras, garantindo 

a análise detalhada dos incidentes ocorridos, com intuito de proporcionar maior 

controle para o gestor da equipe em relação as tratativas executadas pelos técnicos 

de sua equipe. 

 

Palavras-chave: Controle, Incidentes, ITILV3®, Gerenciamento.   
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APLICABILIDADE DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA PLATAFORMAS DE 

BAIXO CUSTO E CÓDIGO-FONTE ABERTO, TAIS COMO RASPBERRY PI , 

ARDUINO, GALILEO E EDISON 

 

Clodoaldo do Nascimento Junior28 

Leandro Camara Ledel29 

 

A partir da metade da década passada, surgiram diversas placas de baixo custo, tais 

como Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo e Intel Edison. A primeira das placas a 

surgir, o Arduino, em 2005, teve um caráter fortemente educativo. Raspberry Pi, 

criado anos mais tarde, em 2011, também manteve o caráter didático, permitindo 

que estudantes e pesquisadores do mundo inteiro pudessem aprender e ensinar, 

respectivamente, práticas de programação e computação em um hardware simples 

e atraente. Além disso, essas placas possibilitam que estudantes, pesquisadores e 

profissionais de áreas ligadas à computação – mas não restritas a essa área - 

trabalhem no desenvolvimento de diversas aplicações, desde educacionais até 

comerciais ou industriais. O presente trabalho de Iniciação Científica, realizado no 

Campus Hortolândia do IFSP, tem como metas a aprendizagem de conceitos ligados 

aos hardwares de baixo custo, sua programação, bem como o desenvolvimento de 

pelo menos uma aplicação envolvendo um desses hardwares. Ao longo do ano já 

foram realizados diversos experimentos com o Raspberry Pi e com a Intel Edison. 

Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, preparou-se uma aplicação 

envolvendo a placa Arduino, um sensor ultrassônico, um servomotor e um ponteiro 

acoplado ao servomotor. Nesta aplicação, o sensor ultrassônico mede a distância 

até um anteparo e, dependendo desta distância, movimenta o ponteiro do 

servomotor proporcionalmente, indicando a aproximação do objeto ao sensor. Tal 

aplicação poderia ser utilizada como sensor de estacionamento em um carro, onde o 

sensor ultrassônico estaria instalado na frente ou atrás do veículo, e o servomotor 

apresentaria ao condutor do mesmo uma indicação visual – por meio de um ponteiro 

próximo ao painel do veículo - da proximidade com outro veículo ou obstáculo 

próximo ao local escolhido para o estacionamento.  

 

Palavras-chave: Hardwares de baixo-custo. Arduino. Raspberry Pi. Intel Galileo. 

Intel Edison. Programação. Eletrônica. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONSUMIDORES E 

DISTRIBUIDORES DE GASOLINA UTILIZANDO MÉTODOS DE 

DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL E ÁGIL 

 

Thiago Luiz Martiniano de Oliveira 30;  

Daniela Marques31;  

 

O desenvolvimento desse trabalho surgiu com a proposta de um projeto 

multidisciplinar sugerido pelos docentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), 

com o intuito de transmitir aos alunos um estudo prático da análise e do 

desenvolvimento de sistemas.  O objetivo dos autores na escolha do tema do projeto 

foi a criação de um sistema com propósito de ineditismo em relação aos 

encontrados disponíveis atualmente no mercado de softwares do segmento de 

consumidores e distribuidores de combustíveis do país. O sistema desenvolvido 

Gasolina, Etanol e Diesel (GED), foi dividido para atender duas fatias de público, 

uma voltada aos consumidores que tem à disposição computadores portáveis com 

poucos recursos computacionais, como smartphones, e outra para as distribuidoras 

que precisam de mais recursos, e para isso utilizam geralmente um desktop ou 

notebook. Foram utilizadas para a análise dois tipos de metodologia em tempos 

diferentes do desenvolvimento da aplicação, em busca de contrapor os aspectos 

positivos e negativos de cada uma. No primeiro momento foram utilizadas as 

metodologias tradicionais da Engenharia de Software para realizar a análise da 

aplicação, por meio de diagrama de casos de uso, diagrama de classes e diagramas 

de sequência. E no segundo momento foi adotado a utilização do Scrum, que é um 

dos métodos ágeis disponíveis no mercado. Assim, constatou-se que na fase de 

desenvolvimento utilizando métodos tradicionais, houve facilidade na codificação do 

projeto pois a análise já tinha sido feita e a codificação se baseava nos modelos 

UML. Já nas metodologias ágeis, o tempo gasto com a construção da análise foi 

menor se comparado ao tempo gasto na abordagem tradicional. Os métodos ágeis 

focam na codificação com menos documentação, isso permitiu que pudéssemos ver 

a codificação, contudo percebemos que era necessário um tempo extra para 

compreensão e análise dos requisitos. Com este trabalho, foi possível concluir que a 

escolha entre uma metodologia tradicional ou ágil depende muito do porte e da 

finalidade do software projetado, levando em consideração que as duas possuem 

seus pontos positivos e negativos, e que se comportaram de formas diferentes para 

cada desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: SCRUM. UML. Métodos Tradicionais. Engenharia de software. 
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STEVE CROCKER – UMA CELEBRIDADE E UMA HOMENAGEM NA 

I SEMANA DE ESTUDOS DO ADS (I SEADS) 

 

Jefferson Antônio Scheffer32; 
Davina Marques33. 

 

Durante o ano letivo de 2015, como aluno matriculado no Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e como membro do 

Diretório Acadêmico (DA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP), Câmpus Hortolândia, participei do planejamento e organização da 

Primeira Semana de Estudos do ADS (I SEADS). O evento ofereceu aos alunos do 

ADS palestras, minicursos e várias outras atividades relacionadas a diversas áreas 

da computação. Teve o objetivo de proporcionar aos alunos uma semana dedicada 

à aquisição de novos conhecimentos, além das competências que já são 

desenvolvidas durante o curso por meio dos conteúdos curriculares. Um dos 

grandes desafios do evento foi a escolha de uma celebridade para ser 

homenageada. Em nossas reuniões, houve um intenso debate para as sugestões 

dos nomes dos possíveis candidatos e a importância de suas contribuições para a 

tecnologia. Entre muitos, alguns nomes ganharam destaques, como: Donald Knuth, 

chamado de “pai da análise de algoritmos”; Dennis Ritchie, criador da linguagem de 

programação C; Linus Torvalds, idealizador do projeto da criação do Linux; e 

Richard Stallman, provavelmente o maior defensor da ideia de software livre. Porém, 

incomodava o fato de a homenagem ser apenas uma análise biográfica e uma 

descrição da importância de sua criação. Queríamos algo mais, buscávamos um 

homenageado que interagisse com o evento. Por que não? Fizemos contato com o 

Sr. Steve Crocker, que, em 1968, trabalhava em uma empresa filiada ao 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ARPANET. Crocker foi o 

acadêmico responsável por realizar a primeira comunicação entre dois 

computadores a uma longa distância. Esse feito foi considerado como o início da 

Internet e rendeu a ele, em 2002, o prêmio da IEEE. Após nosso contato, o Sr. Steve 

Crocker nos agradeceu pela intenção de homenageá-lo e gentilmente nos enviou um 

vídeo gravado por ele exclusivamente para a abertura da nossa I SEADS. O objetivo 

deste trabalho é mostrar ao público da IV Semana de Ciência e Tecnologia do IFSP-

HTO um pouco da biografia do homenageado, a história de como sua descoberta foi 
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importante para a tecnologia, como nosso contato aconteceu e trechos traduzidos do 

vídeo que ele nos enviou. 

 

Palavras-chave: Protagonismo estudantil. I SEADS. Steve Crocke 
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INVESTIGAÇÃO DAS LIMITAÇÕES DAS TÉCNICAS DE DESIGN RESPONSIVO 

COMO SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS DE MUDANÇA DE MODALIDADE 

 
Marcio Diógenes de Oliveira da Cruz34; 

André Constantino da Silva35. 

 

Encontra-se hoje na Internet uma variedade de objetos de aprendizagem (OAs), 

recursos que empregam diversas mídias (jogos, vídeos, simulações, etc.) que 

podem ser utilizados, reutilizados ou referenciados durante o aprendizado suportado 

por tecnologias. Os OAs são produzidos por diferentes equipes em diferentes 

tecnologias, entretanto, pode-se afirmar que, em sua maioria, são desenvolvidos 

para computadores de mesa, os desktops. Ocorre que a maioria dos usuários 

afirmam que gostariam que houvesse mais conteúdo para acesso via celular e os 

denominados desktops têm cedido a vez a dispositivos móveis resultando no 

aumento do número de pessoas que se beneficiam do m-Learning (do inglês mobile 

Learning), o uso de dispositivos móveis para apoio a aprendizagem. Uma solução 

encontrada na literatura é aplicar o Design Responsivo (DR) no processo de 

produção dos OAs para que sejam acessíveis em computadores desktops e em 

dispositivos móveis, pois o DR visa projetar e implementar interfaces de usuário para 

a Web de forma a ter uma ótima experiência de visualização considerando o 

dispositivo utilizado na interação, as chamadas soluções responsivas. Nosso 

pressuposto é de que as técnicas de design responsivo não apresentam soluções a 

problemas de mudança de modalidade, problemas que surgem quando uma 

interface é acessada por uma modalidade não considerada em seu design. A partir 

de dados coletados de avaliações que identificaram problemas recorrentes da 

mudança de dispositivo e de modalidade de 4 jogos educacionais em celulares e 

tablets, considerando os modos retrato e paisagem, estamos investigamos se as 

soluções responsivas solucionam os problemas identificados. No caso de 

identificarmos problemas que não são solucionados pelas técnicas responsivas, 

iremos propor uma lista de diretivas que podem ser aplicadas nos processos de 

desenvolvimento e de adaptação dos OAs para serem acessados nas modalidades 

mouse+teclado e toque. 

 

Palavras-chave: Design Responsivo. Objeto de Aprendizagem. Mudança de 

Dispositivo. 
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TECNOLOGIA VOLTADA A SUSTENTABILIDADE: OLHA A HORA! 

 
Adilson de Souza Cândido36; 

Angela Neves de Lima37. 
 

É indiscutível a necessidade da elaboração de estratégias e tecnologias que 
contribuam para um desenvolvimento sustentável. A fim de atender a esta crescente 
demanda, o projeto  “Olha a hora!” tem como principal objetivo auxiliar para uma 
significativa economia na quantidade de água e energia gasta nos chuveiros durante 
o banho. Além destas importantes contribuições, este projeto implementa um 
eficiente controle digital de temperatura, por meio de referências de temperatura 
dadas pelo usuário durante o banho. Com estes objetivos, foram utilizados   
microcontroladores   do   tipo   arduino   que   acionam   dispositivos eletrônicos de 
potência (relé de estado sólido  – SSR), os quais podem ser acoplados  diretamente  
em  chuveiros  convencionais.  Adicionalmente,  este projeto contribui com a 
conscientização ambiental, fazendo com que as pessoas possam economizar água 
com pequenas ações do nosso cotidiano de uma maneira simples e barata. A 
validação dos resultados foi realizada utilizando um protótipo construido e com base 
em comparações feitas dos gastos antes e depois da utilização deste. Estes 
resultados demonstraram a viabilidade da solução, com um custo de implantação 
baixo, sendo possível de ser utilizado em aplicações residenciais e comerciais. 
 
Palavras-chave: Microcontroladores. Relé de Estado Sólido. Controle de 
Temperatura. Sustentabilidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM CONVERSOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA CC-CA 

PARA ESTUDO DE CONTROLE DE MÁQUINAS ELÉTRICAS TRIFÁSICAS 

 

Leticia Ribeiro38;  

Matheus Gabriel de Andrade39;  

Nayhan Oliveira40;  

Vinicius Maia41;  

Vinicius Moreira42; 

 Rogerio V. Jacomini43.  

 

As máquinas elétricas trifásicas são de grande importância quando utilizadas nas 

indústrias e em sistemas de geração de energia elétrica. Devido ao surgimento e 

avanços de novas tecnologia, nas últimas décadas, exigiu-se alto desempenho no 

controle dessas máquinas. Por isso, há necessidade de estudos nos cursos 

técnicos, tecnológicos e de engenharias para o aprimoramento e buscas de novas 

estratégias de controle, assim como topologias de conversores de potência. No 

entanto, laboratórios bem equipados para tais fins acabam apresentando alto custo 

de implantação e manutenção. Dentro desse contexto, tem-se a proposta de 

desenvolver um sistema didático para ensino de conversores CC-CA com potência 

de até 3kW controlado por Microcontroladores/Processadores Digitais de Sinais 

(DSP). O conversor eletrônico de potência CC-CA proposto neste projeto é 

composto por um retificador não controlador CA-CC, por um banco de capacitores 

(elo de corrente contínua ou link dc, em inglês), medições de tensão e corrente e, 

circuitos de condicionamento de sinais. As tensões e correntes são medidas por 

sensores de efeito Hall. Os sinais desses sensores variam entre -15V e 15V DC, por 

esta razão é necessário condicioná-los para 0 e 3V, que são os níveis de trabalho do 

microcontroladores/DSP. O DSP utilizado para gerar os pulsos PWM variam entre 

0V e 3,3V, havendo assim, a necessidade de outro circuito de condicionamento que 

transforma esses sinais para a faixa de 0V e 15V, neste caso foi utilizado o 
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optoaclopador HCLP-2232 que consegue manter a isolação dos circuitos mesmo 

submetido a tensões de até 15 kV. O condicionamento também implica na filtragem 

dos sinais medidos, diminuindo os sinais de alta frequência e evitando o efeito 

aliasing, o qual está relacionado à taxa de amostragem do conversor AD.  

 

Palavras-chave: Máquinas Elétricas. Conversor Eletrônico de Potência CC-CA.   

Circuito de Condicionamento de Sinais. 
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PROPOSTA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE PARA 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Fábio Garcia Neira44; 

José Matheus Mari Rocha45; 
 

O Brasil vive atualmente uma crise hídrica. Uma das consequências mais 
preocupantes é o impacto na produção energética brasileira. Mais de 80% da 
eletricidade gerada no país é proveniente de hidrelétricas e os reservatórios que 
abastecem tais usinas apresentam hoje níveis muito baixos por conta da estiagem 
que vivemos. Por este motivo, o presente trabalho propõe a economia de energia 
elétrica ao agregar inteligência ao sistema de iluminação pública em uso, que 
normalmente permanece ligado desde o final do entardecer até as primeiras horas 
da manhã, todos os dias do ano, mesmo que não haja a utilização efetiva da via. O 
sistema proposto neste trabalho economiza energia ao reduzir a potência ao mínimo 
necessário durante as horas da noite quando não há veículos ou transeuntes, 
porém, se a presença destes é detectada por sensores, as luzes voltam 
temporariamente a brilhar em potência máxima. Ainda no sentido da economia, o 
projeto prevê que todas as luminárias da via não sejam acionadas ao mesmo tempo, 
elas são ligadas em potência máxima sequencialmente acompanhando a pessoa ou 
veículo ao longo do comprimento da via. A comunicação entre as luminárias é feita 
via link de radiofrequência endereçável, para que não sejam necessários cabos 
adicionais. Para maior economia o projeto prevê a substituição das lâmpadas de 
vapor de mercúrio e/ou de vapor de sódio por lâmpadas de LED. O resultado é que 
se estima uma economia de pelo menos 60% no consumo de energia elétrica. O 
proposto sistema seria empregado nas milhares de ruas secundárias existentes em 
todas as cidades brasileiras. Um teste experimental foi conduzido para comprovar a 
baixa utilização destas vias de menor importância ao longo da madrugada. Com 
auxílio de sensor de presença e um software de vigilância mediu-se durante seis 
noites o volume de tráfego em uma rua tranquila da cidade de Hortolândia. Como 
resultado obteve-se que durante certos períodos de uma hora completa apenas um 
veículo utilizou a via observada. 
 
Palavras-chave: Iluminação Pública.  LED. Economia de energia.  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO VIRTUAL DE UM CORTADOR DE CARNE 

ASSADA 

 
Aliandro Henrique Costa Santos46 

Cleudiane Soares Santos47 

André Luiz Da Silva48 

Júlio Cezar Benedito49 

Léo Ribeiro Lacerda50  

Luiz Eduardo Martins Agostino51 

Vanderson Alves52 

 

O projeto tem como objetivo criar um produto seguro e prático para o corte de carne 

assada. A motivação do trabalho é criar algo inovador e com segurança, que tem 

como finalidade eliminar o uso da faca convencional. Hoje são muitos os produtos 

existentes para esse fim, e para que a visibilidade do cortador de carne assada seja 

maior que de seus concorrentes existe um diferencial competitivo: o acréscimo de 

lâminas paralelas e isoladas para cortar com mais agilidade e confiabilidade. Essas 

lâminas não entram em contato com qualquer parte do corpo do cliente. O produto 

facilita o corte da carne e auxilia na prevenção de acidentes domésticos, sem abrir 

mão das características requisitadas pelo mercado. Os componentes para a criação 

do cortador de carne assada são: cinco lâminas paralelas e uma base de apoio para 

a carne, servindo de fixação para que no momento do corte não ocorra deslizamento 

para os lados, outro componente é o suporte para apoio das mãos totalmente 

isolado das lâminas, assim não será possível o contato entre mão e lâmina. As cinco 

lâminas serão distribuídas criteriosamente a fim de garantir um corte preciso. O cabo 

e o suporte serão compostos por um material específico que garantirá plena 

segurança através de um design ergonômico. Todas essas características serão 

vistas no protótipo virtual desenvolvido no InventorTM. Os materiais para o 

desenvolvimento das lâminas e cabo são de aço inox e polietileno respectivamente. 

Como resultado final pode ser concluído que por ser um utensílio de uso comum o 

preço é acessível, oferecendo ao público um produto inovador e com a qualidade 

garantida. Além disso, o produto visa ser inserido no mercado de forma a fidelizar o 
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público alvo, ou seja, pessoas que procuram por qualidade, praticidade e segurança 

no dia a dia, características presente no produto. 

Palavras-chave: Design ergonômico. Aço inox.Polietileno. Inovação. 
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IMPLANTAÇÃO DE COLETOR DE RESÍDUOS PROVENIENTES DO USO DE 

FERRAMENTA DE FURO 

 

Aliandro Henrique Costa Santos53; 

Cleudiane Soares Santos54; 

Fabiano Teles Nascimento55; 

Fernanda Maria Vieira56; 

João Adovandro dos Santos57; 

José David Santos58. 

 

Muitas pessoas necessitam em realizar melhorias em suas residências, como: 

implantações de suportes, prateleiras, armários, lustres e similares, ou mesmo 

reformas nos ambientes de trabalho,com agilidade no serviço e organização. Além 

disso, em alguns casos há uma circulação maior de pessoas a todo o momento. O 

projeto tem como objetivo principal eliminar os resíduos provenientes do uso de 

ferramenta de furo através de um dispositivo coletor, gerando limpeza e melhorando 

o local de trabalho. O mesmo tem como função diminuir o incômodo causado pelo 

pó e até pequenos detritos, que saem consequentemente causados pelo uso da 

ferramenta de furo.A metodologia adotada está baseada em pesquisas e o 

desenvolvimento do coletor no Autodesk InventorTM. O protótipo tem um corpo 

cilíndrico de diâmetro de 100 mm em material transparente (polímero) com um 

sistema de amortecimento (perfil de borracha) na sua extremidade, que será 

apoiado na superfície a ser perfurada, com o intuito de que não perca o movimento 

de centralização do furo. Essa estrutura será fixada em volta do corpo da ferramenta 

de furo, e poderá ser removida a qualquer momento, pois será acoplada, por um 

sistema de braçadeira, que permite ser adaptada a vários modelos existentes no 

mercado.Como resultados podemos concluir que o dispositivo cumpre com êxito os 

objetivos a que se propõe. 
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Palavras-chave: Residências. Ambientes de trabalho. Coletor de resíduos. 

Ferramenta de furo. 
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GERENCIADOR DE CONTROLE DE CUSTOS E ÁGUA 

 

Aliandro Henrique Costa Santos59; 

Cleudiane Soares Santos60; 

Diego Campos Cruz61; 

Emerson Costa Silva62; 

Guilherme Arantes Ramos63; 

Paula Campos Cruz64; 

Rafael Rodrigo de Azevedo Lyra65. 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que realiza um controle do 

uso da água e consequentemente auxilia na redução de custos. Para elaboração do 

projeto, foi desenvolvida uma análise e estudo de mercado, para compreender os 

diversos tipos de dificuldades, sugestões e melhorias dos consumidores, a fim de 

atender as necessidades impostas. No decorrer do trabalho é possível encontrar 

todos os passos e etapas cumpridas no percurso do projeto, descritas, explicadas e 

exemplificadas para melhor entendimento. O principal objetivo do produto consiste 

no diferenciamento dos concorrentes através do baixo custo, facilidade de manuseio 

e fácil entendimento. Como metodologia foi realizada uma busca a fontes de 

materiais alternativos, opções para instalações, leitura e compreensão simples e 

didáticas para que os clientes não tenham dificuldades ao manusear o equipamento 

e o produto tenha baixo custo ao consumidor final. Além disso, foi realizado o 

modelamento 3D do protótipo com o auxílio do InventorTM para verificar a 

funcionalidade.Oaparelho contém um programa que irá mostrar o consumo diário e 

mensal e os gastos com a água para cada família, através de mensagens e 

sinalizadores sonoros. Como resultados pode-se concluir que oprotótipo é de fácil 

acesso e manuseio, leve e simples ecom grandedurabilidade. Além disso, os 
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resultados finais demonstram que o produto tem impacto relevante no controle de 

custos e água, ajudando na economia e consumo familiare evitando desconforto 

para os usuários. 

 

Palavras-chave: Agua. Custos. Projeto. Controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Câmpus Hortolândia 
6 a 8 de outubro de 2015 

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE INDICADOR DE NÍVEL DE GÁS (GLP) 

 

Aliandro Henrique Costa Santos66; 

Cleudiane Soares Santos67; 

Cristiano Pires Loche68; 

Felipe Silva Machado69; 

Noeliver Fernandes de Azevedo70; 

Renato dos Santos Silva71; 

Tarcio Henrique Freire Melo72. 

 

Através de estudos e percepções do dia a dia vemos a necessidade cada vez mais 

acentuada do controle das condições de utilização dos utensílios domésticos.O Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP) engarrafado, comumente chamado de gás de cozinha, 

é um item de grande utilização em fogões domésticos e industriais para preparação 

de alimentos. Visando a utilização em ambientes familiares e a adequação do seu 

uso para melhoria dos lares domésticos. Este trabalho tem como objetivo o projeto e 

desenvolvimento de umindicador de nível de gás de fácil manuseio, segurança e 

baixo custo para controle do consumo do gás. Foi levado em consideração que a 

grande maioria das donas de casa tem certo receio quanto ao manejo de botijões de 

gás, a troca do mesmo quando está no final e outras situações corriqueiras. A 

metodologia adotada está baseada em pesquisas e desenvolvimento do protótipo 

virtual com o uso do Autodesk InventorTM. Como diferencial de mercado, o 

equipamento contém um manômetro de indicação ao lado do fogão, para praticidade 

de visualização pelo usuário. O material do registro é deferro fundido nodular, que 

tem alta capacidade de absorção de impactos e de caloria. Os resultados apontam 

que o dispositivo cumpre os seus objetivos e propõe estudo para adaptação a outros 

tipos de cilindro de gás para:condomínios, industrias, hospitais, restaurantes, entre 

outros. 

 

Palavras-chave: GLP. Segurança. InventorTM. 
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PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA NOS LARES RESIDENCIAIS 

 

Aliandro Henrique Costa Santos73; 

Cleudiane Soares Santos74; 

Carlos Alberto Antunes Pardim75; 

Daniel Cândido Ferreira76; 

Leandro Roberto de Souza77; 

Weslley Fernandes da Rocha78. 

 

Este projeto tem como objetivo apresentar uma nova tecnologia em relação a 

sustentabilidade, economia e preservação do meio ambiente.Atualmente está se 

investindo tecnologia para economia e reutilização de água suja. Devido vários 

países estarem sofrendo problema da crise híbrida, este projeto criapara os 

banheiros dos lares residenciais um protótipo acoplado ao conjunto depia e vaso 

sanitário, com reservatório, filtros e outros componentes.O projeto tem como objetivo 

utilizar parte da água provenienteda piapara armazenagem e reutilização na 

descarga do vaso sanitário. Como metodologia foi realizada uma pesquisa da 

concorrência para propor inovações ao produto. O projeto recebeu o nome de 

“Sanitário Ecológico” e foi modelado no Autodesk InventorTM.Como resultados finais 

o projeto permite concluir que: a) é um produto de fácil montagem e implementação 

em configurações já existentes;b)o custo é acessível e os benefícios estão 

relacionados com um retorno econômico na conta de água;c) a sustentabilidade e a 

conscientização dos usuáriosbeneficia o meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Água. Custos. Projeto. Controle. 
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MACACO ELETRO-HIDRAÚLICO AUTOMOBILÍSTICO PARA CARROS  

 

Aliandro Henrique Costa Santos79; 

Cleudiane Soares Santos80; 

Gabriel Denigris Carneiro dos Santos81; 

Henrique Roberto Ricci82; 

Leonardo de Almeida Reis83; 

Nicolas Carvalho Pardin84; 

Nilson Pereira de Araújo Neto85. 

 

O setor automobilístico brasileiro tem se destacado representativamente pelo 

aumento de produção nas últimas décadas e pelas políticas de desenvolvimento 

nacional. O projeto visa inovar a troca de roda no carro por algo mais simples e de 

fácil manuseio, com segurança para o cliente e diferente do que já existe no 

mercado. Os seguintes itens foram instalados ao macaco mecânico: um motor 

elétrico de 3cv; duas engrenagens; controle com fio; adaptador para ligar o motor 

elétrico; correia dentada; bolsa para guardar os materiais; além de outros 

componentes. Neste artigo utiliza-se a metodologia de revisão bibliográfica para 

análise do que está sendo desenvolvido na área de mecânica sobre o tema, além 

disso, é utilizado para o desenvolvimento do projeto o software InventorTM. Os 

resultados finais mostraram que é possível não agregar muito custo ao valor 

comercial do produto, pois o sistema incluído exige pouca tecnologia, além disso, é 

simples, prático para o uso, bastante seguro e confiável. Pode-se concluir que o 

dispositivo atinge o objetivo principal do trabalho, representando um avanço e 

contribuindo para o desenvolvimento do setor automotivo. 

 

Palavras-chave: Macaco. Automobilístico. Inovação. 
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PROJETO DE UM CARRINHO AUTOMATIZADO COLETOR DE CAVACO 

 

Aliandro Henrique Costa Santos86; 

Cleudiane Soares Santos87; 

Caio Augusto Berbert Santana88; 

Gustavo Wender Soares Rodrigues89; 

Lucas Rodrigues Carvalho90; 

Roney David Paes de Siqueira91; 

William Silva Martins92. 

 

Visando reduzir o tempo gasto para limpezadas máquinas depois da usinagem, foi 

proposto o projeto do carrinho coletor de cavaco. O carrinho tem como objetivo 

facilitar e tornar prático a limpeza da máquina depois da usinagem de peças 

metálicas e não-metálicas com segurança e custobaixo. Como metodologia foi 

utilizada a pesquisa de assuntos relevantes na literatura, além de uma análise dos 

concorrentes para propor uma inovação e modelado o protótipo com a utilização do 

Autodesk InventorTM. O dispositivo proposto tem uma chapa de imã em sua 

superfície onde existe um motor que quando ligado faz o imã atrair as peças 

metálicas, como o aço, para a chapa facilitando a limpeza. Para o caso de materiais 

não metálicos, como os polímeros que não são atraídos pelo imã, uma segunda 

configuração é desenvolvida, onde é adaptada uma mangueira ao motor, para que 

quando o motor for ligado à mangueira aspire oscavacos. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que: a) os objetivos do trabalho foram concluídos com êxito, pois 

o sistema permite efetuar a limpeza de forma mais rápida, segura, com baixo custo e 

eficiência; b) o produto terá espaço no mercado, pois muitas empresas têm 

dificuldade na limpeza das máquinas e isso nos permite aceitação; c)o operador não 

terá esforço para limpar o seu local de trabalho, gerando economia de tempo que 

poderá ser usado em outras tarefas.Podemos concluir ainda que o carrinho é um 

avanço para o setor e que após todas estas análises, o projeto será construído e 

implementadono laboratório de usinagem do campus Hortolândia. 

Palavras-chave: Inventor. Cavaco. Coletor. 
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BANCADA EDUCACIONAL PARA USO NO LABORATÓRIO DA MECÂNICA 

 

Aliandro Henrique Costa Santos93; 

Cleudiane Soares Santos94; 

Gabriel José dos Santos95; 

Gustavo de Almeida Rocha96; 

Gustavo de Souza97; 

Leonardo Silva de Farias98; 

Mauricio José Luciano Pereira99. 

 

Atualmente, o laboratório da mecânica do IFSP-HTO recebe alunos para aulas 

práticas. O objetivo deste trabalho é facilitar o aprendizado e a explanação do 

professor dentro do laboratório com um dispositivo de baixo custo. Neste trabalho 

vamos apresentar uma bancada educacional com o propósito de enriquecer a aula. 

Esta bancada terá um eixo no seu centro, permitindo fazer um giro de 360 graus. 

Dessa forma, facilita o desenvolvimento prático da aula, evitando que o aluno fique 

girando ao redor da bancada para melhor entendimento.Além disso, a bancada tem 

instalada uma caixa de ferramenta para auxílio a montagem e desmontagem 

mecânica. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica para conhecimento do que tem 

no mercado e desenvolvido o protótipo com o auxílio do computador utilizando o 

InventorTM.Os resultados mostram que o objetivo do trabalho foi alcançado com 

êxito.Conclui-se ainda, que a bancada poderá ser usada também para auxílio a 

outras áreas.  

 

Palavras-chave: Bancada. Educação. Inventor. 
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PROPOSTA DE FILTRO PARA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA 

 

Aliandro Henrique Costa Santos100; 

Cleudiane Soares Santos101; 

Emerson Santana Teixeira102; 

Lincoln Alves Neris103. 

 

A demanda crescente por água tem feito do reuso planejado da água um tema atual 

e de grande importância. Neste sentido, deve-se considerar o reuso de água como 

parte de uma atividade mais abrangente que é o uso racional ou eficiente da água, o 

qual compreende também o controle de perdas e desperdícios, e a minimização do 

seu consumo.Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um filtro capaz 

de reutilizar as águas residuais domésticas proveniente do banho em máquinas de 

lavar roupa e nas pias de cozinha.A água que desce pelos ralos passa por tubos até 

o filtro, onde por etapas filtra a mesma.Os resíduos que serão retirados da água 

caem em um compartimento de fácil limpeza. Depois de filtrada, a água será 

encaminhada para uma caixa d'água onde permanecerá armazenada até sua 

utilização. Esta água não é potável, por este motivo seu uso é restrito.O protótipo foi 

modelado no software InventorTM. A realização do projeto contribuiu para melhor 

aprendizado na área de mecânica e no desenvolvimento de projetos. Além disso, 

maior aprendizado e desenvolvimento do conhecimento no software.Pode-se 

concluir ainda que o produto tem um público alvo ilimitado, como: famílias, escolas e 

empresas onde utilizam grande quantidade de água e não a contaminam com 

produtos químicos, sendo considerado um produto promissor com desenvolvimento 

sustentável. 

 

Palavras-chave: Filtro.Reuso de água.Projeto. Inventor. 
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ENERGIA HÍBRIDA PARA CARREGAMENTO DE CELULAR E TABLET 

 

Aliandro Henrique Costa Santos104; 

Cleudiane Soares Santos105; 

Cleidson Lopes de Andrade106; 

José Matheus Mari Rocha107; 

Priscila Morais Ramos108; 

RafaelDuarte Castanhari109. 

 

Atualmente, a nova ordem mundial é a busca pela auto-suficiência em geração de 

energia, aliada a procura por diferentes fontes de energias alternativas que supram a 

demanda interna dos países, no caso de uma escassez de combustíveis fósseis. 

Algumas fontes de energias renováveissão: solar, eólica, magnética, dentre outras.O 

sistema de energia híbrido, geralmente consiste de duas ou mais fontes de energia 

renováveis utilizadas em conjunto para proporcionar uma maior eficiência no 

sistema, bem como um maior equilíbrio no fornecimento de energia. A energia eólica 

e magnética, são as energias usadas como princípio para o projeto. Nessa direção, 

o principal objetivo do trabalho é o projeto de um carregador usando energias 

renováveis para recarregar celulares etablets.A justificatica do projeto é trazer 

praticidade ao usuário, que consegue recarregar bateriasa qualquer momento, ou 

seja, sem está presoa pontos fixos de energia elétrica.O carregador foi chamado de 

carregador gênesis e seu protótipo foi desenvolvido usando o InventorTM. Como 

resultados podemos concluir que o produto agrega inovação, tecnologia, praticidade, 

sustentabilidade e segurança. Além disso, se destaca por seu custo/benefício. 

 

Palavras-chave: Carregador. Energia renovável. Sustentabilidade. 
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CONTROLADOR DE BAIXO CUSTO DO NÍVEL DA CAIXA D’ÁGUA 

 

Aliandro Henrique Costa Santos110; 

Cleudiane Soares Santos111; 

AndersonClayton Alves112; 

Julio Alexandre de Carvalho113; 

Richardson Fábio Miranda Silva114; 

 

Diversas áreas de conhecimento discutem o modelo tradicional de desenvolvimento 

econômico e os impactos sobre a vida no planeta. Muitos centros urbanos estão 

com dificuldades de logística e disponibilização de serviços básicos, como a água, 

por exemplo. Neste contexto, o objetivo principal do projeto é controlar o nível de 

água de uma caixa d’água com uma solução de baixo custo para residências e 

comércios. O projeto consiste em acrescentar sensores em três posições: próximo 

da superfície, meio e próximo do fundo da caixa. Os sensores atuam em conjunto 

com uma bóia, que notifica em um painel, por meio de diodos emissores de luz 

(LEDs)o nível da água. O painelé instalado em ambiente desejado pelo usuário.O 

controladorfoi projetado com o auxílio do computador utilizando o software 

InventorTM. Osresultados apontam que os objetivos do projeto foram cumpridos. 

Além disso, há eficiência do sistema, inclusive na conscientização do uso correto da 

água já que nos dias atuais passa por dificuldades com o controle da mesma. O 

êxito da pesquisa demonstra que o projeto pode serum produto customizável, ou 

seja, cada usuário poderá ter um sistema diferente de notificação conformesuas 

necessidades. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Gestão da água. Projeto.InventorTM. 
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PORTAL DA RADIO FEDERAL DE HORTOLÂNDIA 

 
Lilian Saldanha Marroni115;  

Sérgio Martins Junior116;  
Bruno Alex de Souza117;  

 
A radio web já é utilizada como meio de transmissão e entretenimento em 
universidades e Institutos Federais como, por exemplo, no Instituto Federal de São 
Paulo, campus de Sertãozinho. Ela tem toda a programação voltada à educação e 
ao conhecimento, disponibilizando aos seus ouvintes conteúdos como: informações, 
músicas, entretenimento e cultura. No Instituto Federal de São Paulo, campus 
Hortolândia, há  um projeto em andamento de criação de uma radio web. Essa radio 
terá programação musical, poesias, esclarecimentos sobre cargos e profissões, 
dicas de cinema e notícias entre outros. A proposta desse trabalho é  criar um meio 
de acesso via internet para o projeto da  radio. Isso será alcançado com a criação de 
um portal online que fará a interação com os estudantes e com a comunidade. O site 
está sendo desenvolvido nas linguagens HTML5, CSS, PHP e JavaScript. A 
aplicação é parte de um projeto mais amplo da radio, o qual visa atingir o mesmo 
nível de outras instituições. O projeto passará por testes e avaliação de profissionais 
que atuam na área de desenvolvimento web.  
 
Palavras-chave: Radio Web. Desenvolvimento de site. IFSP. Educação e 
Entretenimento. 
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GERENCIADOR DE TAREFAS: KANBAN ELETRÔNICO 

 
Lilian Saldanha Marroni118; 

Fernanda Karoline Queiroz Silva119; 

Thaciane da Silva Aguilar120. 

 

Atualmente, a sensação de que o tempo passa mais depressa se faz presente no 

cotidiano das pessoas que, por sua vez, estão cada vez mais atarefadas. Como 

consequência dessa sobrecarga de afazeres, cumprir todas as responsabilidades 

diárias vem se tornando um grande desafio e, recursos para ajudar as pessoas a 

resolverem tais problemas, são cada vez mais solicitados. Para auxiliar o 

gerenciamento de tarefas, já existem alguns aplicativos, porém uns são pagos e 

outros de difícil manuseio, o que dificulta o uso e/ou limita o acesso. Afim de atender 

esses usuários, o propósito desseprojeto é desenvolver um software gratuito em 

uma plataforma rápida e simples, chamado kanbanEletrônico. O aplicativo está 

sendo desenvolvido para plataforma Web nas linguagens PHP, CSS e HTML.O 

projeto busca assistir desde usuários finais a empresas que já usam o Kanban físico, 

mas que procuram por uma alternativa que possua uma visão mais prática, lucrativa, 

eficiente e sustentável. 

 

 

Palavras-chave: Gerenciador de tarefas. Kanban. Praticidade. Sustentabilidade.  
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ECORECUR: GERENCIADOR DE ECONOMIA DE ENERGIA 

 

Lilian Saldanha Marroni121; 

Isaías Mendes de Oliveira122; 

       Saul Nogueira Penha Paulino123; 

Vinicius Rodrigues da Costa Almeida124. 

        

Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma crise de falta de água por vários 

motivos, sendo um deles, o descuido do ser humano com a poluição.  Somando-se 

isso ao fato do nosso país usar como principal fornecedor as usinas hidrelétricas, 

resultou-seno custo elevado de energia. Com isso, o aumento de energia nas contas 

dos brasileiros está sendo cada vez mais absurdas e, no Sudeste, essa ocorrência é 

ainda maior. Dessa forma, a economia é essencial para que o desperdício de 

recursos hídricos não seja critico a ponto de afetar à população. Porém, as pessoas 

não conhecem uma forma de administrar corretamente o uso de energia em seu 

cotidiano, sendo uma possível solução incentivá-las e orientá-las através de 

aplicativos e sitesque identifiquem os principais erros dentro de casa e as soluções 

que devem ser tomadas para que o objetivo seja alcançado.A fim de auxiliar o 

usuário, o objetivo desse projeto é desenvolver um site nas linguagens PHP e HTML 

que sirva de meio de economiade energia sem afetar o seu dia-a-dia. Essesite 

oferecerá ferramentas que ajudem no controle mensal de consumo de energia 

residencialcom a intenção de estimular a preservação dos recursos naturais. O 

sistema disponibilizará registros detodos aparelhos eletrônicos e retornará um 

padrão de consumo estabelecido pelo usuário, que posteriormente, poderá servir 

como gerenciador de economia de energia. 

 

Palavras-chaves: Economia. Energia. Controle de recursos.  
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LET’S PLAY: APRENDENDO SE DIVERTINDO 

 
Lilian Saldanha Marroni125;  
Gustavo Bartz Guedes126;  
Jhenyfer Nunes Matias127;  

Thamires de Santana Batista128. 
 
A educação brasileira enfrenta sérios problemas, principalmente no ensino público.  
Muitos alunos vêm tendo dificuldades desde a pré-escola  por alguns fatores como: 
falta de motivação dos pais, dos professores e pelos métodos tradicionais em que as 
aulas são apresentadas. Muitas vezes, esses métodos fazem com que o aluno perca 
o interesse pelas matérias e até mesmo deixe ou pare de frequentar a escola. 
Estudos comprovam que uma das soluções seria a criação de jogos interativos, pois 
os jogos exercitam adequadamente áreas específicas do cérebro. Como uma das 
disciplinas com maior dificuldade é a matemática, a proposta do nosso trabalho é 
desenvolver um jogo para crianças que auxiliará no raciocínio para resolver 
problemas matemáticos. O jogo está sendo desenvolvido através do programa para 
Android appInventor. O aplicativo passará por testes e avaliação de profissionais 
que atuam na área da educação para garantir sua qualidade. Ao final, espera-se um  
jogo matemático no qual a criança se divirta e aplique seus conhecimentos sobre a 
disciplina.  
 

 

Palavras-chave: Educação. Disciplina de matemática. Aplicativo. Raciocino. 
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PORTAL DE JOGOS E ANIMES: PLAYGAME 

 
Lilian Saldanha Marroni129; 

Isaias Mendes de Oliveira130; 
Karina da Silva Guartieri131; 
Igor Pedrosa Cavalcante132. 

 
Na década de 50, baseado na palavra inglesa animation, surgiu a expressão Anime 
para os desenhos animados. Mais tarde, tornou-se uma palavra para designar os 
desenhos animados e japoneses, sagrando-se um estilo próprio.Hoje em dia, com o 
avanço da tecnologia, os jogos se tornam mais realistas, e suas histórias cada vez 
mais atrativas. Com isso, os jovens se interessam cada vez mais por esse mundo 
tornando a procura por sites e portais sobre o assunto mais frequente.Mas, nem 
todos esses meios são confiáveis e satisfatórios; alguns não fornecem informações 
corretas e nem sempre são atualizados. O objetivo desse projeto é sanar esses 
problemas, melhorando a qualidade desse tipo de serviço através de um método 
mais confiável.A proposta desse projeto é desenvolver umsite na websobre jogos e 
Animes. As linguagens usadas no desenvolvimento serãoPHP, CSS3, Javascript e 
HTML.Ositemostrará assuntos referentes aos jogos, como as historias dos 
personagens e todas as evoluções das fases desses jogos, fornecerálinks para 
jogos, histórias e trechos de Animes. Ao final, espera-se despertar a curiosidade de 
usuários que não tenham conhecimento sobre o assunto a querer começar a jogar e 
saber um pouco mais dessas historias. 
 

Palavras-chave: Jogos. Animes.  Histórias.  Personagens. 
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PORTAL PARA PEDIDOS DE PIZZA: ACESSE PIZZA 

 
Lilian Saldanha Marroni133; 

Isaias Mendes de Oliveira134; 
Bárbara Ruth Nunes Rodrigue135; 

Larissa Gomes Barboza136; 
 

Atualmente, a pizza é alimento mais pedido em todo Brasil. São vendidas cerca de 

620 mil pizzas por dia apenas no Estado de São Paulo. Esse setor movimenta cerca 

de R$ 8,5 bilhões ao ano, com uma estimativa de crescimento de 8% ao ano. 

Porém, quando se trata de fazer um pedido para a entrega em domicílios, muitas 

pessoas encontram problemas como linhas de telefone congestionadas, atendentes 

sem paciência e falta de uma linha fixa ou créditos de celular para fazer a ligação. 

Em Hortolândia não é diferente. A forma de realizar pedidos continua no modo 

tradicional, através do telefone. Pensando em uma forma de resolver esses 

problemas, a proposta do nosso trabalho é desenvolver um site para a realização de 

pedidos de pizza online, de forma rápida e fácil, chamado Acesse Pizza, objetivando 

melhorar assim a qualidade do atendimento, vendas e da interação entre clientes e a 

pizzaria. Para o desenvolvimento do site, está sendo utilizado o editor de texto 

Notepad++ juntamente com a linguagem de programação para websites PHP. 

Esperamos,ao final, ter uma boa experiência de aprendizagem ao utilizar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e, também, desenvolver um site 

eficiente que, futuramente, possa ser utilizado para compra e venda de pizzas, 

ajudando a tornar essa forma de venda famosa. 

 

Palavras-chave: Pizza. Pedidos online. Site. 
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PORTAL DE LIVROS: BOOKSLINE 

 
Lilian Saldanha Marroni137; 

Isaias Mendes de Oliveira138; 
Lauren Gomes da Silva139; 

Leticia Cavalcanti dos Santos140. 
 

O livro tem aproximadamente seis mil anos de história para ser contada. O homem 

utilizou os mais diferentes tipos de materiais para registrar a sua passagem pelo 

planeta e difundir seus conhecimentos e experiências.Os primeiros livros foram 

criados pelo povo sumério, quando este começou a escrever em tabletes de argila, 

por volta do ano 3.200 a.C. na Mesopotâmia, atual Iraque. Atualmente as pessoas 

buscam por resumos e informações de livros, tanto por interesses pessoais como 

para interesses escolares, mas os sites existentes oferecem apenas pequenos 

resumos e poucas informações sobre o livro que se procura. Assim, o objetivo desse 

projeto é desenvolver um site que facilitará para os leitores a busca por informações 

complementares de livros além de indicar links específicos para mais informações. O 

site apresentará um cadastro para que os usuários possam receber notificações e 

será hospedado na web gratuitamente. Ele será desenvolvido na linguagem PHP, 

Mysql, CSS e HTML. O site desenvolvido passará por teste e avaliação de 

profissionais da área. 

 

Palavras chave: Livro. Resumo. Informações. 
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CASAL GAMER WORLD: PORTAL DE AUXILIO A JOGOS 

 
Lilian Saldanha Marroni141; 

Isaias Mendes de Oliveira142; 

Lucas Cameron143; 

Victória Sousa144. 

 

Atualmente as pessoas se irritam quandovão procurar um vídeo ou um tutorial/dica 

de um jogo, pois muitas vezes não o encontram ou,  quando o encontram, é de má 

qualidade e desatualizado. A fim de colaborar com esses jovens, está sendo 

desenvolvido o Casal Game World: um site web onde os jovens participam sob o 

auxílio de outras pessoas que suprem suas dúvidas através de vídeos e dicas. 

Assim, esse projeto tem como o principal objetivoverificar as dúvidas de um usuárioe 

solucioná-las. A metodologia utilizada neste projeto foi o método de pesquisa 

exploratória com consultas a livros, monografias e artigos sobre o assunto de um 

site que auxiliasse as pessoas virtualmente. No final do projeto, em relação aos 

jogadores que usarão o portal de auxílio, pretende-se constatar que o desempenho 

nos jogos será melhorado, pois eles obtiveram uma qualificação em seu jogo devido 

aos esclarecimentos e dicas encontradas no site proposto. 

 

Palavras-chave: Jogos. Vídeos. Auxílio. 
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APRENDENDO LÓGICA COM O JOGO GAMELOGIC 

 
Lilian Saldanha Marroni145; 

Naur João Janzantti Junior146; 
Leonardo Leles dos Santos147. 

 
A desistência no curso Técnico em Informática, logo no primeiro ano, é grande. 
Muitos alunos acabam desistindo por causa da disciplina de programação.Alguns 
saem por conta da matéria ser difícil, outros  por não conseguir compreender oque o 
professor está tentando passar. Uns dos motivos para que isso ocorra é a falta 
deentendimento da lógica de programação. Sem ela, o aluno terá dificuldade em 
fazer a criação de sistemas ao longodo curso.Para auxiliar os alunos, há alguns 
aplicativos e jogos no mercado, mas eles são cansativos e repetitivos, fazendo com 
que o aluno não tenha interesse por eles. A fim de auxiliartanto o professor que está 
ensinando a lógica quanto o aluno  que está a aprendendo, o objetivo desse trabalho 
é  criar um jogo de lógica de programação. Para o desenvolvimento desse jogo está 
sendo utilizado o Unity engine na linguagem JavaScript. Ao final, espera-se um jogo 
com um visual atrativo e funcional que melhore a experiência do aluno com a 
disciplina de programação. 
 
Palavras chave: Jogo. Informática. Lógica de programação. 
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WEBGLOSSÁRIO: DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO WEB PARA 

GLOSSÁRIO DE LÍNGUAGE ESTRANGEIRA 

 
 

Gustavo Bartz Guedes148;  
Stefanie Fernanda Pistoni Della Rosa149;  

Lilian Saldanha Marroni150; 
Pablo Marcondes Guilherme da Silva151. 

 
 
A elaboração de glossários em sala de aula de línguas estrangeiras (LE) pode ser 
uma ferramenta de aprendizagem útil, uma vez que a partir da seleção de 
vocabulários presentes em textos técnicos os alunos podem assimilar com maior 
facilidade tais termos, auxiliando na leitura e na compreensão de textos. A proposta 
de elaboração de um glossário técnico surgiu a partir do interesse em desenvolver 
uma ferramenta que pudesse auxiliar alunos na leitura e compreensão de texto, 
além da dificuldade dos alunos em encontrar traduções de palavras técnicas 
presentes em livros, textos ou manuais que muitas vezes estão em língua inglesa. 
Portanto, a criação de uma ferramenta que permita aos alunos cadastrar e consultar 
termos e suas respectivas traduções durante a leitura de tais textos pode facilitar a 
leitura e compreensão desses textos. Ademais, essa ferramenta pode servir para 
comunicação entre alunos e professores, que podem acompanhar o empenho e a 
participação de seus alunos no decorrer da disciplina. Para tanto, foi necessário 
entender as necessidades de ambas as partes e como seria a melhor maneira de 
promover a interação entre elas a partir do desenvolvimento de um software 
otimizado e de fácil uso. Por fim, após a análise de requisitos, foram definidas as 
ferramentas mais adequadas para o desenvolvimento do projeto. A linguagem de 
programação utilizada é o PHP com o uso do framework CakePHP. Dessa maneira, 
trata-se de um aplicativo para web e, para dar suporte a dispositivos móveis, foi 
utilizado o framework twitter bootstrap. O código-fonte está disponível em um 
repositório github, possibilitando a manutenção e extensão do aplicativo por outros 
alunos. 
 
Palavras-chave: Glossário. Termos Técnicos. Aplicativo Web. 
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APLICATIVO DE ACESSIBILIDADE: FORMA FRASES 

 
Lilian Saldanha Marroni152; 

João Pedro R. Batista153; 
Letícia Urbano dos Santos154; 

Micael Souza B. dos Santos155. 
 
Diante das proporções e efeitos do autismo, estudos são constantemente 
desenvolvidos, pois a Medicina ainda não conseguiu desvendar todas suas causas e 
implicações no sistema neurológico. O que mais perturba as famílias de autistas é a 
impossibilidade de entender e interagir com as pessoas que sofrem desse tipo de 
transtorno. Dessa forma, todo e qualquer meio de comunicação é importante e bem 
vindo. Alguns aplicativos comerciais existem no mercado para ajudar os autistas, 
mas eles são caros. A fim de atender a essa demanda, de forma gratuita, este 
trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo que visa auxiliar a 
comunicação de autistas, chamado de Forma Frases. O aplicativo será desenvolvido 
nas linguagem XML e Java, para aplicação na plataforma Android. Este aplicativo é 
parte inicial de um sistema mais amplo, o qual visa atingir o mesmo nível de 
softwares existentes no mercado, com opção de inserção de imagens 
personalizadas e sons. O aplicativo passará por testes e avaliação de profissionais 
que atuam com autistas.   
 
Palavras-chaves: Autismo. Android. Aplicativo. Comunicação. 
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INGLÊS PARA OS OLHOS DE TODOS: ESTIMULANDO O CONTATO COM A 

LÍNGUA INGLESA ENTRE DOCENTES E DISCENTES DO IFSP – CAMPUS 

HORTOLÂNDIA 

 
Stefanie Della Rosa156; 

 Vinicius Rodrigues da Costa Almeida157. 
 

Com o avanço da comunicação entre empresas, o inglês passou a ser um requisito 
essencial para o mercado de trabalho. Entretanto, algumas pessoas têm dificuldade 
em aprender a língua, uma vez que podem não haver maneiras chamativas que 
instiguem a curiosidade dessas com o inglês.Dessa forma, introduzi-lo no cotidiano 
das pessoas é uma forma interessante de adquirir o conhecimento de uma nova 
língua, principalmente quando há interação com ela, por meio de músicas, filmes e 
livros, por exemplo. A partir dessa ideia, o principal objetivo do projeto “Inglês para 
os olhos de todos” é incentivar e promover a leitura em língua inglesa, uma vez que 
é unânime a compreensão desta ser a língua internacional em diferentes esferas, 
como acadêmica e de negócios, bem como estimular o gosto pelo aprendizado da 
língua a partir da seleção de trechos de músicas, obras literárias, filmes e 
quadrinhos, por exemplo, em língua inglesa. A exposição desses trechos é realizada 
em um espaço de comum acesso no Campus, onde transitam docentes e discentes, 
além de também serem postados na página do Clube do Livro, no Facebook. 
Compreende-se que essas exposições também são importantes para trazer 
informações e cultura para os alunos, procurando cada vez mais o contato entre 
eles. 
 
Palavras-chave: Língua Inglesa. Cultura. Comunicação.  
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ANDROID SMART TEENS: DESPERTANDO O INTERESSE VOCACIONAL POR 

COMPUTAÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS 

 
Francisco Eduardo Rodrigues da Silva158; 

Fabio Santos de Oliveira159; 
Gustavo Bartz Guedes160. 

 
Dispositivos móveis estão presentes no cotidiano do brasileiro e, segundo dados da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em abril de 2014 haviam 273,58 
milhões de telefones celulares ativos, superando o número de um aparelho por 
habitante. Ainda em 2014, o número de tablets vendidos superou o número de 
notebooks. A realidade brasileira é que os jovens, em geral, mas, mais 
especificamente os de escolas públicas, possuem pouco ou nenhum contato com 
informática. Portanto, o objetivo principal do projeto foi despertar o interesse destes 
jovens pelas ciências exatas e, particularmente, a computação com o oferecimento 
de um curso para desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis Android. 
O sistema operacional Android foi desenvolvido em 2007 pela Android Inc. Hoje é 
mantido pela Open Handset Alliance (OHA), uma aliança composta por 81 
empresas. O número de dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional 
Android tem evoluído de maneira exponencial nos últimos 5 anos. Com isso, a 
demanda de aplicativos e jogos para a plataforma acompanha a crescente venda de 
aparelhos que possuem o sistema. Entretanto, mesmo em cursos especializados de 
informática, existe pouco enfoque no na programação para Android. Logo, o objetivo 
secundário é propiciar, aos jovens de um colégio estadual, o conhecimentos 
necessários para a criação de aplicativos para Android. Dessa maneira, optamos por 
utilizar a plataforma MIT App Inventor para o ensino e elaboração dos aplicativos. 
Essa plataforma foi desenvolvida por alunos do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT, em inglês). Existem três razões para a escolha dessa 
plataforma: A primeira é a gratuidade de uso, A segunda é que seu ambiente web, 
em que basta uma conexão com à Internet e um navegador e, por fim, tanto a 
interface de criação do design quanto do código são totalmente visuais, sendo a 
lógica implementada com programação em blocos (linguagem blocky). É através 
dessa plataforma que os alunos do colégio estadual Professora Liomar Freitas 
Câmara criam e compartilham seus aplicativos.  
 
Palavras-chave: Ensino de computação. Dispositivos móveis. Android. MIT App 
Inventor. 
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CLUBE DO LIVRO: ESTÍMULO À LEITURA NO IFSP, CAMPUS HORTOLÂNDIA E 

NA COMUNIDADE NO ENTORNO 

 
Thaciane da Silva Aguilar161; 

Stefanie Fernanda Pistoni Della Rosa162; 
Davina Marques163; 

Nirlei Maria Oliveira164; 
Elcio José da Costa165. 

 
 
O Clube do Livro é um projeto realizado pela Biblioteca do Instituto Federal de São 
Paulo, Campus Hortolândia, a fim de trazer novas propostas para a construção da 
diversificação da leitura e a troca de experiências literárias,usando, também, meios 
digitais para que todos possam ter acesso,tornando-a dinâmica e agradável. 
Compreende-se que ler é uma prática essencial para aprender, pois ajuda a 
desenvolver criatividade e imaginação. Então, foi proposto um projeto que estimule a 
leitura já que por meio dela o aluno aprende a escrever e se comunicar melhor. Foi 
criado umgrupo no Facebook com a finalidade de se conectar com os leitores 
através darede social onde os administradores do grupo, além de controlar as 
publicações egarantir o cumprimento das regras, fazem campanhas mensais para 
incentivar asocialização entre os membros. O grupo do Clube do Livro no Facebook 
conta, atualmente, com 300 membros que fazem publicações diversas sobre o 
mundo literário, comonotícias, imagens, vídeos e, etc. Há no grupo, também, autores 
de Hortolândiaque sempre compartilham suas obras. O propósito principal é 
incentivar oapreço pela literatura, visto que a mesma tem um papel muito importante 
nosucesso escolar dos alunos e na sua formação acadêmica, pessoal eprofissional. 
Cabe à escola e aos educadores, muitas vezes, papel naaquisição de hábitos de 
leitura dos alunos e, a biblioteca, por sua vez, é o espaçoideal para que os alunos 
possam adquirir esta prática e ampliar seusconhecimentos, fazendo com que cada 
um se torne um leitor fluente, crítico eatuante na sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Leitura. Escrita. Prática social. 
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JANELAS PARA POESIA II: ESTÍMULO À LEITURA E ITINERÂNCIA POÉTICA 

NA ESCOLA MUNICIPAL TAQUARA BRANCA 

 

Andressa Martins Dias166; 

Nirlei Maria Oliveira167; 

Élcio José da Costa168;  

Davina Maruqes169;  

Stefanie Fernanda Pistoni Della Rosa170; 

 

O Projeto Janelas para Poesia teve início em 2014 com exposições de poemas nas 

janelas e em outros espaços do Câmpus. O projeto tem como principal objetivo 

estimular a leitura de poemas e a apreciação dos autores, principalmente dos países 

de língua portuguesa, além de estimular a apreciação da arte, mais especificamente 

da literatura no gênero poesia e envolver alunos, professores e comunidade em um 

projeto de amplo alcance de modo a promover cultura literária. Em 2015 o projeto foi 

contemplado com recursos do edital 990/2014 da PRX e estabeleceu a itinerância 

poética ou a exposição de poemas selecionados por alunos de escolas públicas da 

cidade. A parceria foi estabelecida com a EMEI Taquara Branca e com a professora 

de língua portuguesa que trabalhou a leitura e a escolha de poemas da preferência 

dos alunos. A partir da seleção dos poemas produziram-se cartazes e marcadores 

de livros personalizados com a identificação dos alunos e suas preferências 

poéticas. Os cartazes foram expostos na EMEI Taquara Branca no dia 31 de agosto 

no evento Hortolendo na Escola e os marcadores entregues aos alunos e familiares 

presentes. Por meio de uma ação escolar, o Janelas para Poesia oferece a todos a 

oportunidade de encontrarem o prazer no ato de ler, partindo do princípio de que ler 

é uma prática essencial para a vida, é por meio da leitura que o aluno aprende, 

inclusive, a escrever e se comunicar melhor. 

Palavras-chave: Poemas. Estímulo á leitura. Itinerância poética. Inventivo à leitura. 
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TECNOLOGIA RFID DE BAIXO CUSTO PARA USO EM BIBLIOTECAS 

 
Thalia Costa Torres171; 

Diogenes Galileu Rodrigues de Oliveira172; 
Danielle Lima de Medeiros173; 
Gabrielle Luciane da Silva174; 

Marcio Diogenes de Oliveira da Cruz175; 
Ricardo Barroso Leite176. 

 

A Biblioteca do Instituto Federal de São Paulo Campus Hortolândia é recente e tem 

um acervo em constante crescimento. Com o tempo surge o problema de controlar e 

localizar todo o material bibliográfico. Uma tecnologia que vem sendo adotada por 

varias organizações e empresas pela facilidade da localização de bens e patrimônio 

é a Identificação por Radiofrequência (RFID - Radio Frequency Identification). 

Composta por etiquetas (tags), leitores eletrônicos acoplados a antenas e um 

computador ou outro tipo de controlador, essa tecnologia utiliza a radiofrequência 

para capturar dados de objetos sem necessidade de contato, permitindo que uma 

etiqueta seja lida através de barreiras de materiais tais como madeira, plástico, 

papel, etc. A principal desvantagem da aplicação dessa tecnologia, no entanto, é o 

alto custo, o que pode inviabilizar sua adoção por instituições públicas. Neste projeto 

foi proposto o desenvolvimento de um sistema RFID de baixo custo para a 

implementação na biblioteca do IFSP Hortolândia, que tem como função a 

identificação e localização do material bibliotecário com eficiência. Foram utilizadas 

etiquetas com identificação pré-gravada, um módulo de leitor RFID controlado por 

um micro controlador Arduino e um SingleBoard Computer BeagleBone Black com 

interface de rede para o Banco de Dados da biblioteca e para uma página web de 

comunicação com usuário, permitindo a consulta pelo ID e nome do livro, retornando 

sua localização.O principal diferencial desse projeto é fazer o controle do acervo de 

forma automatizada e integrada aos servições de tecnologia de informação já 

existentes no campus. Utilizando componentes de baixo custo e de código aberto, a 
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manutenção do sistema pode ser feita pelos próprios estudantes e comunidade do 

campus. Ainda são esperados resultados futuros, com tratamento mais complexo 

dos dados e a integração do sistema com um leitor RFID comercial de maior 

alcance. 

 

Palavras-chave: BeagleBone. RFID. Arduino. Biblioteca. Patrimônio 
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CANTINHO LEITURA LIVRE – DISSEMINANDO O GOSTO PELA LEITURA 

 
Daniela Marques177;  

Ana Luiza Ferreira de Padua Bandeira178;  
Luciana Rosa Barbosa Lemos179;  

 
Com o objetivo de disseminar, promover e incentivar a leitura na comunidade, o 
Cantinho Leitura Livre foi criado. A ideia surgiu a pedido dos alunos que buscavam 
livros para leitura, porém na biblioteca do campus eram disponibilizados somente 
livros técnicos. Os livros são resultados de doações feitas pela própria comunidade. 
Os livros são recebidos, passam por uma triagem, são etiquetados e expostos na 
estante. Para ler, basta procurar algum tema que agrade e retirar o livro. O lema do 
projeto é que os livros são livres, e que a pessoa pode leva-lo, trazer de volta ou 
repassar a outras pessoas que desejem ler o mesmo título. Qualquer pessoa pode 
retirá-lo sem nenhuma burocracia. Atualmente contamos com duas frentes no 
projeto: livro livre e aumento do acervo da biblioteca do campus. Livros que são 
bastante procurados pela comunidade ou que tem uma sequência de leitura, 
doamos à biblioteca no intuito de que diversas pessoas possam ler o mesmo título. 
O projeto possui uma rotatividade de livros, revistas e gibis. Nos intervalos é possível 
notar pessoas folheando revistas ou buscando novos títulos, isso significa que há 
pessoas interessadas na leitura como lazer. Outro fator observado foi em relação a 
retirada de livros infantis pelos pais, que retiram o livro para incentivar a leitura junto 
a seus filhos. O projeto funciona desde 2013 e só existe devido a colaboração das 
pessoas que se desapegam dos livros e os trazem para doação.  
 

Palavras-chave: Leitura. Livro. Doações 
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BATALHA DE MANGÁS DO IFSP, CAMPUS HORTOLÂNDIA  

 
Élcio José da Costa180;  

Joseane Rodrigues dos Santos181;  
Luciana Rosa Barbosa Lemos182;  

Nirlei Maria Oliveira183;  
Saul Nogueira Penha Paulino184; 

Samara Sivirino Marques185. 
 

O presente trabalho teve como objetivo a realização de um concurso de desenho 
com o título Batalha de Mangás do IFSP, Campus Hortolândia, e essa batalha 
acontece entre os IFSP, Câmpus Hortolândia e o IFSP, Câmpus Capivari. A ideia 
principal do projeto é estimular a criatividade, o prazer em desenhar, a participação 
em competição que valorize as habilidades dos estudantes e também premiar 
habilidades dos mesmos. A partir do convite e aceite dos grupos envolvidos, as 
equipes dos Câmpus estabeleceram cronogramas de execução, regras para a 
batalha. Para que ambos os campus estejam ligados a uma mesma fonte de 
informação que ofereça interatividade e diversão, um site  
http://batalhamanga.wix.com/ifsp, foi criado como principal ferramenta de 
experimento do projeto. A plataforma será utilizada também para a inscrição dos 
participantes, inserção dos desenhos, avaliação, votação dos avaliadores e público e 
de divulgação do evento. Cada Câmpus terá uma equipe responsável pela 
construção de uma batalha de mangás, desenhistas, criadores de historias serão 
avaliados como grupo e ambas habilidades serão avaliadas. Semanalmente haverá 
desafios para as equipes durante o mês. Foi acordado entre os Câmpus que os 
desenhos no estilo Mangá deverá ser sobre o tema preservação do patrimônio 
escolar, material este que será utilizado em campanhas sobre a temática. Após o 
resultado final cada Câmpus premiará suas equipes pela participação no evento. 
Entendemos que essas ações incentivam a criatividade e outras habilidades além de 
o aluno a estabelecer cada vez vínculos com o IFSP entre a comunidade interna e 
externa.  
 
 
Palavras-chave: Batalha de mangá. Desenho de mangá, IFSP – Câmpus 
Hortolândia. 
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CONCRETUDE: DIREITOS HUMANOS, HORTOLÂNDIA E O IFSP. 

 
 

Fernanda Karoline Queiroz Silva186;  
Juliana Fernanda da Silva187;  

 
 
Este trabalho é uma breve abordagem das ações do projeto de extensão 
‘Concretude: Direitos Humanos, Hortolândia e o IFSP’, realizado no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Hortolândia. No cenário 
atual, onde as pessoas não têm seus direitos efetivados – pela falta de 
conhecimento e repercussão de sensos comuns – a violação desses torna-se cada 
vez mais drástica e despercebida. Por esse motivo, o projeto vem com uma forte 
proposta de impacto social, iniciando sua jornada na escola: ambiente que visa a 
formação ética e íntegra do ser. O objetivo desse trabalho é permitir que o câmpus 
seja sede de conhecimento social e primordial para a eficácia dos direitos humanos 
na escola e na comunidade ao entorno. Dessa forma, o projeto atua no instituto 
através da propagação do conhecimento acerca da temática, utilizando diversos 
mecanismos, entre eles, murais, redes sociais e o blog cujo espaço que permite aos 
internautas da escola e também da comunidade acessar textos de cunho social e 
fomentar discussões. Com esses métodos, o projeto em andamento, pode captar as 
impressões primárias dos estudantes e embasar em pontos essenciais para que 
ocorra a quebra de paradigmas e rupturas que violam os direitos humanos. Através 
das ações do projeto, os estudantes estão situados a respeito da temática e 
presentes nas captações de opiniões e impressões. Acredita-se que a escola é um 
forte agente de transformação social e, por essa razão, investiremos nesse projeto 
socioeducativo, importantíssimo para a formação de cidadãos, com postura crítica e 
objetiva para que mais atitudes que valorizem e ativem os cidadãos em sua 
plenitude sejam realizadas. Espera-se que o projeto pontue na construção de uma 
cultura de direitos humanos no câmpus, assim como a repercussão e incentivo a 
construção de uma cultura de direitos humanos. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação. Cultura. 
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INVESTIGANDO A COMUNIDADE VIRTUAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM TELEDUC 

 

Samuel Gomes de Lima188; 

André Constantino da Silva189. 

 

Uma comunidade virtual é um grupo de indivíduos com interesses em comum que 

estabelece relações por intermédio de meios de comunicação à distância para a 

troca de experiências. Com o crescimento do acesso à Internet, a disposição de 

ferramentas de desenvolvimento de software, e de comunicação e crescimento de 

comunidades de software livre, estão surgindo comunidades virtuais para apoiar o 

desenvolvimento de software que hoje tem se tornado uma forma de envolver 

pessoas interessadas em participar de projetos de grande impacto, e de se manter o 

desenvolvimento de ferramentas gratuitas e livres. Este é o caso do TelEduc, o 

primeiro ambiente virtual de aprendizagem de código livre brasileiro, que nos últimos 

anos vem passando de um modelo centralizado de desenvolvimento para o modelo 

de comunidade virtual de desenvolvimento.O objetivo deste trabalho é investigar a 

comunidade TelEduc observando como um novo membro desenvolvedor pode 

participar, confrontando a observação coletada com os apontamentos da literatura 

sobre Comunidades Virtuais. As divulgações das comunidades virtuais foram 

realizadas por meio de cartaz na instituição de ensino IFSP - Campus Hortolândia. O 

tema Comunidade Virtual foi abordado, para que os alunos possam entender o 

universo tecnológico, e que há meios de compartilhar informações e conhecimentos, 

além de dar a oportunidade de conhecerem novos métodos de pesquisas através 

das comunidades virtuais de desenvolvimento. Em seguida, escolhemos duas 

comunidades virtuais de desenvolvimento (TelEduc e Moodle) e as analisamos 

conforme a literatura estudada. Por meio da análise da comunidade TelEduc, 

percebemos que faltam diversas ferramentas em seu portal para poder se tornar um 

verdadeiro estabelecimento virtual promovendo a comunicação entre seus membros. 

Por outro lado, percebemos que o portal da comunidade Moodle propicia uma 

melhor comunicação entre seus membros devido à variedade de ferramentas 

disponíveis.Assim concluímos que a construção das comunidades virtuais não 

ocorre de forma aleatória, precisa ser construída pelas pessoas por meio da 

convivência em um espaço próprio para essa troca de informação. Acreditamos que, 

para a comunidade TelEduc se tornar uma comunidade virtual desenvolvida, como 
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desejado pelos membros da equipe TelEduc, é preciso estabelecer primeiramente 

um espaço onde todos terão acesso a informação e seu compartilhamento que vão 

além do portal atual, propiciando o diálogo entre as pessoas envolvidas e um 

comprometimento maior entre os membros participantes. Acima de tudo os membros 

têm que se sentir incluídos na comunidade, podendo ajudar com ideias novas ou 

melhorias para determinada ferramenta utilizada no ambiente de aprendizagem 

TelEduc. 

 

Palavras-chave: Comunidades Virtuais de Desenvolvimento. Desenvolvimento de 

Software. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
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TRILHAS LITERÁRIAS DE HORTOLÂNDIA: O USO DO QR CODE E 

DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA ESTIMULO À LEITURA E ACESSO AO LIVRO 

 

Luiz Torres Junior190; 

Nirlei Maria Oliveira191; 

Élcio José da Costa192; 

Samara Sivirino Marques193;  

Carlos Roberto dos Santos Junior194; 

Davina Marques195; 

Stefanie Fernanda Pistoni Della Rosa196. 

 

 

O presente projeto tem como objetivo estimular e facilitar o acesso ao livro e ampliar 

o acesso às informações em ambiente virtual. Para tanto, utilizaremos a tecnologia 

do QR Code para direcionar o público para um link de acesso a download de livros e 

audiolivros de domínio público e outros links de interesse da comunidade. Este 

projeto é direcionado à comunidade interna e externa ao Câmpus de Hortolândia, 

especificamente aos moradores de bairros carentes de bibliotecas ou salas de 

leitura, usuários de transporte público, Hospitais, postos de saúde, escolas, 

empresas, Associações, Sindicatos, etc., e todos que utilizam telefone celular ou 

outros tipos de dispositivos móveis que suporta o uso do QR code. O Quick 

Response Code ou QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser 

escaneado pelos maioria dos dispositivos móveis. Após a decodificação, por meio 

de programas baixados nos celulares ou tablet, o código passa a ser um link, texto, 

número de celular, dados de contato etc. O público alvo será, portanto, beneficiado 

pelo acesso às informações literárias e utilitárias disponíveis através do acesso ao 
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QR code. O projeto contribui, assim, com a democratização do acesso ao 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Literatura, Estímulo à leitura, QR Code, Acesso à informação, 

Inclusão digital e Informacional. 
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PALESTRANTE: EDGAR PEREIRA JUNIOR 

 
Psicólogo (CRP 06/92500) graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP) e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Idealizador e Gestor da ORIENTA Escolha Profissional & 
Desenvolvimento de Carreira. Antes de se tornar empreendedor trabalhou em 
organizações e consultorias na área de Recursos Humanos e como Psicólogo 
Orientador Profissional Autônomo. Desde 2009 está na carreira docente. Atualmente 
é Professor Ms. da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), onde integra o 
Conselho do Curso de Psicologia e ministra disciplinas / supervisiona estágio na 
área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
 

⫸ Título: Transição escola-trabalho: a importância de planejar a carreira 
 
No contexto do mundo do trabalho contemporâneo, a carreira passou a ser vista 
como uma estrada à ser construída de maneira ativa pelas pessoas, com várias 
alternativas e incertezas, mas com uma visão enfatizada na identificação das 
oportunidades de trabalho a partir das características, habilidades, valores e 
interesses individuais. Poucos, porém, têm um planejamento para o futuro 
profissional ou buscam autoconhecimento de suas potencialidades ou elaboram 
estratégias para alcançar seus objetivos. 
É importante preparar os estudantes para enfrentar a transição escola-trabalho, pois 
muitas vezes percebe-se uma distância destes em relação às exigências do 
mercado e como desenvolver habilidades para começar a trajetória profissional. As 
possibilidades de carreira, frequentemente, só serão observadas a partir da vivência 
em processos seletivos e do confronto com a realidade, desconhecida e 
assustadora, do mercado de trabalho. Levar o jovem à reflexão sobre a inserção 
profissional, o mercado de trabalho e o planejamento da carreira pode significar a 
possibilidade de aliviar ansiedades e angústias presentes no período de formação 
acadêmica, favorecer a sua futura motivação profissional e a expressão do seu 
autoconceito através de sua profissão. 
Nesta palestra voltada para o público do IFSP Hortolândia, no contexto da IV 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o autor pretende estimular os estudantes 
à reflexão sobre a formação profissional, o mercado de trabalho, o 
autoconhecimento e o planejamento da carreira. Para tal buscará destacar a 
importância do trabalho para construção da identidade e do projeto de vida, bem 
como reforçar a necessidade da construção de um projeto de desenvolvimento 
pessoal, escolar e profissional. 
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PALESTRANTE: RODRIGO ALEXANDER DE ANDRADE PIERINI 

 
Formado em Tecnologia em Segurança da Informação pela FATEC de Americana 
em 2013, teve como tema do TCC a "Persuasão na Engenharia Social", estudando 
os principais métodos de persuasão utilizado por Crackers. Têm interesse nas áreas 
de redes de computadores, ciência de dados e psicologia comportamental. 
Atualmente trabalha como Técnico de Laboratório da Área de Informática do IFSP - 
Câmpus Hortolândia, trabalha principalmente na administração dos computadores 
servidores e dos serviços de rede prestados. 
 

⫸ Título: Segurança da Informação: Persuasão e Engenharia Social  

 
A palestra falará sobre as técnicas e teorias utilizadas nos ataques de Engenharia 
social para roubo de informações sensíveis. Citando os princípios da persuasão 
estudadas por Robert B. Cialdini (Pesquisador norte-americano da área de 
psicologia comportamental) e conectando-os com as técnicas de persuasão 
utilizadas por Kevin Mitnick (Um dos Hackers mais conhecidos nos dias de hoje). 
 
⫸ Título: Informação: Além dos computadores 

 
Descrição Breve: A palestra falará sobre o princípio básico da informação, desde a 
coleta de dados até a geração de conhecimento e tomada de decisão, como ela é 
utilizada na informática e demonstrar que a informática tem um papel muito mais 
importante do que consertar computadores. Falando principalmente sobre o 
processo manual de tratamento e processamento de dados, Big Data, Business 
Intelligence e Segurança da Informação. 
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PALESTRANTE: CLAUDIA SANTOS 

 
Sergio Carminitti, 42 anos, Engenheiro Eletrônico formado pela Universidade São 
Francisco, com pós graduação em Engenharia de Software pela Unicamp. 
Atualmente atuando como Gerente de Desenvolvimento na Sethi3D, para soluções 
relacionadas a impressoras 3D. 
 
⫸ Título: Impressora 3D: recursos e possibilidades 

 
• História 
• Mercado 
• Tipos de Impressora 
• Processos de impressão 
• Tipos de Filamentos 
• Aplicações 
• Processos de criação 
• Futuro  
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PALESTRANTE: AUGUSTO CHIARELLA AIELO 

 
Graduando em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e Pós-graduando em Gestão de Negócios Aplicando Estratégia Militar 
pela FAAP. Sócio-fundador da Soul Urbanismo, projeto membro da Incubadora de 
Empresas Mackenzie que é responsável, entre outros projetos, pela fabricação e 
instalação de Parklets. Palestrante de empreendedorismo para jovens, tendo 
atingido cerca de 5 mil ouvintes. 
 
⫸ Título: Empreender é Show 

 
A abordagem, direcionada a estudantes universitários, é baseada na trajetória do 
orador. Tendo vivido sua infância em Águas da Prata, estância turística paulista 
situada na divisa com o Estado de Minas Gerais, percebeu que o bucolismo daquele 
ambiente lhe era inapropriado. Assim, resolveu se transferir para a cidade de São 
Paulo, onde, numa combinação de erros e acertos, trilhou, precocemente, uma 
trajetória de sucesso, baseada em três pilares: coragem, atitude e persistência. 
Assim, a mensagem a ser passada consiste em estimular os ouvintes a empenhar 
esforços para a realização de seus sonhos, sejam quais forem, valendo-se do 
empreendedorismo como ferramenta. 
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PALESTRANTE: OMAR CARVALHO BRANQUINHO 
 
Graduado pelo INATEL em 1985. Mestrado e Doutorado pela Engenharia Elétrica da 
UNICAMP, 1991 e 2001 respectivamente. Professor na PUC-Campinas nos 
mestrados de Gestão de Telecomunicações e Infraestrutura Urbana.Trabalha com 
rede de sensores sem fio. Desenvolve pesquisa em: propagação, controle de acesso 
ao meio e roteamento. Idealizador da plataforma Radiuino para criação de RSSF. 
 
⫸ Título: RSSF PARA IoT (Internet das coisas) 

 
A Internet das Coisas (IoT) promete revolucionar a forma como serão monitoradas e 
controlados processos nas mais diversas áreas: meio ambiente, indústria, meio 
urbano, prédios, etc. Um dos gargalos na implementação da IoT é a definição da 
melhor estratégia para conectar os processos que serão monitorados e controlados 
com a Internet. As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) tem um papel fundamental 
na IoT, pois serão, sem dúvida, o elo entre as "Coisas" e a "Internet". A palestra 
apresenta a plataforma Radiuino, para implementação de RSSF e sua interface com 
a Internet. O objetivo é apresentar uma maneira simples e viável de criar uma RSSF 
para atender o grau de customização que este tipo de rede vai exigir na 
implementação da IoT. 
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PALESTRANTE: MAURICIO ALVES DE LIMA 
 

Bacharel em Ciência da Computação, 11 anos de experiência em TI. Atualmente 
atua como Engenheiro de Software, desenvolve aplicações para os mais diversos 
tipos de segmento. 
Desenvolve em Java, Ruby e Javascript, membro ativo de comunidades, evangelista 
Java, adepto a métodos ágeis e software livre. 
 
⫸ Título: Introdução a utilização de Docker 

 
Já ouviu falar de Docker? Essa tecnologia é o assunto dos principais eventos de 
tecnologia de todo o mundo. Publicar microservices nunca foi tão fácil! Não sabe o 
que é microservices? Nesse bate papo vamos entender porque separar grandes 
sistemas em pequenos serviços melhora a qualidade do nosso sistema e também 
como a poderosa ferramenta Docker pode nos ajudar a distribuir nossas aplicações, 
também vamos "botar a mão na massa", vou demonstrar exemplos práticos da 
utilização da ferramenta. 
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PALESTRANTE: EDSON CAMILO 

 
Mestrado pela Unicamp na área de eng. elétrica, trabalho na Whirlpool ( Brastemp) 
na área de desenvolvimento de produto com trabalhos focados em projetos de PCB. 
Instrutor de cursos de projeto de PCB no INPE, São Jose dos Campos e com 
minicursos realizados no Inatel, Unesp ( Ilha Solteira) , UEL , UFAC ( Acre), IFT-SP 
Campus Bragança Paulista. Empresas que deu treinamento: WEG, Mectron 
,AsGa,CTI,MarGirius,Elsys,ClipTech,Schneider, SENAI- Florianópolis, Instrutor para 
uso das ferramentas CAD: Mentor Grafics, Altium, Eagle 
 
 

⫸ Título: Placas de Circuito Impresso-tecnologias e desafios 
 
O tema será sobrea área de projetos de placas de circuito impresso envolvendo 
tecnologias de componentes, materiais e processos de montagem. Também será 
abordado temas relativos a ferramentas CAD utilizadas pela industria e o que a 
industria utiliza no Brasil. 
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PALESTRANTES: LEANDRO CAMARA LEDEL 

 
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas 
(2001) e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas 
(2005), na área de Engenharia de Computação. Atualmente é Professor de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo - IFSP. Tem experiência na área de Ciência da 
Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: engenharia de software, 
linguagens de programação, programação orientada a objetos e hardwares de baixo 
custo. 
 

⫸ Título: Hardwares de Baixo Custo viabilizando a Internet das Coisas: 
Exemplos de Aplicações 
 
A palestra apresenta uma visão geral dos hardwares de baixo custo disponíveis no 
mercado, trazendo um breve histórico acerca de cada um deles, bem como 
contextualizando-os no cenário da Internet das Coisas. Em um segundo momento, 
são apresentados diversos exemplos de aplicações empregando cada um dos 
hardwares citados. 
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PALESTRANTES: MARIA CRISTINA ARANDA, RODRIGO BRITO BATTILANA 

 
Maria Cristina Aranda 
Possui graduação em Ciências de Computação pela USP, mestrado e doutorado em 
Engenharia Mecânica pela Unicamp. Foi Visiting Doctoral Research Associate na 
University of Minnesota - USA. Atualmente coordena o curso de Ciência da 
Computação na Faculdade de Americana e Tecnólogo em Redes de Computadores 
na FAM - Faculdade de Americana e o curso de Segurança da Informação na Fatec 
Americana, atuando também como professora nestas duas instituições de ensino. 
Tanto no mestrado como no doutorado aplicou a Inteligência Artificial à Manufatura e 
à Gestão, respectivamente. 
 
Rodrigo Brito Battilana 
Possui graduação em Bacharelado em Analise de Sistemas e TI pela Fatec de 
Americana. Foi professor na FAM e atualmente é Professor da Fatec Americana. 
Atualmente é pesquisador na área de Inteligência Artificial aplicada à eletrônica na 
UNICAMP, campus Limeira. 

 
 

⫸ Título: Aplicações de Inteligência Artificial 
 
A apresentação terá como finalidade introduzir os aspectos teóricos de técnicas 
passíveis de uso na área de Inteligência Artificial, bem como introduzir o espírito 
prático que permita o projeto e implementação de sistemas inteligentes. Dentro 
desta visão, fornecer os conceitos básicos das principais técnicas da área, tanto em 
sua visão clássica (métodos de busca e técnicas baseadas em lógica), quanto nas 
abordagens mais recentes (redes neurais artificiais. computação evolucionária, 
mineração de dados entre outras). Será apresentado um sistema inteligente para 
navegação autônoma de veículos terrestres. 
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PALESTRANTE: ROVÍLSON DIAS DA SILVA 

 
Contador pela UNIMEP. Administrador pela Universidade Anhembi Morumbi. 
Especialista em Recursos Humanos pela FAAP. MBA em Administração pela 
UNICAMP-FGV. Trabalhou por mais de 15 anos na iniciativa privada, lojas de varejo, 
inicialmente, em cargos operacionais e por mais de 13 anos em cargos gerenciais.  
Desde 2006 trabalha exclusivamente na área educacional. Mestrado em 
Administração pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutorado em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Formação Pedagógica pelo IFSP. 
Iniciou sua carreira acadêmica na Universidade Metodista de SP, onde permaneceu 
por 07 anos como professor e coordenador. Atualmente tem dedicação exclusiva no 
IFSP, Professor da Área de Gestão e Negócios, desde fev/2011, onde também já 
cumpriu mandato em cargo de coordenação. É avaliador de cursos do INEP/MEC. 

 
 

⫸ Título: O mercado de trabalho e você: possibilidades e desafios 
 
Apresentar e dialogar com os participantes sobre as possibilidades de trabalho 
existentes na Região Metropolitana de Campinas (RMC), sobretudo em Hortolândia, 
e fora dela. Da mesma forma, como e onde eles poderão se capacitar / estudar para 
conquistar uma vaga no mercado de trabalho. 
Público alvo: alunos do ensino fundamental ou médio. 
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PALESTRANTE: HAROLDO COUREL FILHO 

 
Responsável técnico pela Olympos na Brasil. 39 anos de atuação na área. Revisor 
técnico dos SENAIS, tele curso 2000, apostilas de formação de inspetores, + de 20 
cursos nacionais e 08 internacionais etc. 
 

⫸ Título: Importância dos ensaios não destrutivos 
 
Apresentação da técnica de ensaios por ulta som, abordando aplicações em 
materiais diversos. O objetivo desta é o uso em manutenção e ou fabricação de 
produtos .Neste veremos que esta técnica se aplica em todos os materiais .No 
ensaio podemos detectar defeitos em materiais e o classifica-los. 
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PALESTRANTE: ALESSANDRA LEONHARDT 

 
Formada em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, com estágio na University of Glasgow, Reino Unido. Atualmente é aluna de 
mestrado em Microeletrônica na UNICAMP junto ao Centro de Componentes 
Semicondutores. Já atuou na CEITEC S.A. Semicondutores e no Centro de 
Tenologia da Informação Renato Archer. 
 

⫸ Título: A Revolução Microeletrônica 
 
O transistor é considerado a mais importante invenção do século XX por sua 
capacidade de revolucionar as mais diversas áreas, desde a medicina até a 
agricultura, ensino e ciência. A microeletrônica nos permite realizações sequer 
imaginadas antes, e faz parte das nossas vidas sem notarmos muitas vezes. A 
palestra irá abordar uma breve história da microeletrônica e como ela se tornou 
parte essencial do mundo. Alguns avanços recentes e perspectivas para o futuro 
serão discutidos. 
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PALESTRANTE: JAIRO APARECIDO MARTINS 

 
Diretor Geral de Operações da DESCH do Brasil Power Transmission S.A, possui 
doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). Tem experiência na área de Engenharia Mecânica com ênfase em 
Engenharia de Materiais e Metalúrgica; atuando nas seguintes análises; análise de 
tensões/deformações e tensão residual, fratura e fadiga dos materiais, aços de 
baixo, médio e alto teor de carbono, difração de raios X e método de elementos 
finitos (MEF), análise linear e não linear. Além disso, possui experiência na área de 
cálculos, dimensionamento e construção de máquinas, modelamento de peças e 
conjuntos em 3D, além de ferramentas gerencias como, Lean Manufacturing , 
Design For Lean Enterprise Sigma (DFLES), Seis Sigma, e ferramentas da 
qualidade tais como; APQP, PPAP, MSA, DOE e MASP. Teve a oportunidade de 
supervisionar a área de manutenção de máquinas em empresa multinacional do 
ramo de auto peças, além de gerenciar linha de produção de peças seriadas de 
altíssimo volume, onde aplicou metodologias como Lean Manufacturing e Kaizen, 
Goal Deployment Process (GDP) Gerenciamento de Projetos (PMI) e MASP, em 
projetos para aumento de produtividade. Trabalhou também na área de pesquisa e 
desenvolvimento com equipes multifuncionais dos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, 
Alemanha e China. Possui também em seu Curriculum o desenvolvimento, projeto e 
coordenação de máquinas inovadoras nas áreas de usinagem, montagem de 
componentes para linha branca e ensaios mecânicos e de durabilidade de âmbito 
mundial. Já trabalhou em empresa de auto peças e atualmente em bens de capital. 
Possui 21 artigos publicados internacionalmente, 4 artigos publicados em revistas 
nacionais, 12 artigos publicados em congressos, 3 patentes, orientações de alunos 
de graduação e mestrado. Participação em livro internacional sobre Elementos 
Finitos com capítulo específico de sua autoria (Finite Element Analysis - Application 
in Mechanical Engineering, Chapter 13, InTech). É revisor do periódico inglês 
entitulado "Engineering Failure Analysis", editora Elsevier e COBEF (Congresso 
Brasileiro de Engenharia de Fabricação).  
 
 

⫸ Título: Acionamentos Mecânicos, Princípios, Meios de Transmissão de 
Potência e Inovações em Elementos de Máquinas 
 
Apresentar os conceitos básicos de acionamentos mecânicos, referenciando-se aos 
produtos inseridos no contexto do tema. Descrever soluções resultantes da 
utilização de elementos de máquinas tais como; acoplamentos padrões e especiais, 
mancais DIN, embreagens industriais e de segurança (para motores elétricos e de 
combustão) e redutores ortogonais e planetários. Apresentar as diversas aplicações 
dos produtos, além das tendências tecnológicas presentes no mercado europeu, e 
em andamento no mercado brasileiro.  
 
 
 
  



 
   

IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Câmpus Hortolândia 
6 a 8 de outubro de 2015 

PALESTRANTE: RICARDO FREITAS 

 
Técnico em Mecânico; ETI Lauro Gomes 1984 
Analista de Sistemas FASP-SP 1992 
Pós Graduação em Marketing 1997 
Trabalha à 20 anos na Iscar do Brasil 
 

⫸ Título: Ferramentas de Corte para Processos de Torneamento e Fresamento 
com Tecnologia Iscar 
 
Apresentação da estrutura da Iscar mundo e Iscar Brasil; Conceitos para o Sucesso 
da Usinagem; Processos e soluções de Usinagem em torneamento e Fresamento. 
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PALESTRANTES: HERMES JOSÉ LOSCHI, FABRIZZIO DAIBERT CONTE 

 
Engº Hermes José Loschi: Formado em Engenharia de Controle e Automação 
(Universidade Paulista - 2014) e mestrando pelo Decom / Feec / Unicamp 
(Departamento de Comunicações da Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação da Unicamp). Atualmente, um pesquisador do laboratório de 
comunicações visuais (LCV). Os principais temas de interesse são: Redes sem fio, 
Internet das Coisas, TV digital, Radiodifusão, Células e Sistemas Fotovoltaicos, 
Energia e Rastreamento Solar  
 
Engº Fabrizzio Daibert Conte: Engenheiro elétrico, graduado pela Universidade 
Paulista em 2012 e mestrando pelo Decom / Feec / Unicamp (Departamento de 
Comunicações da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp). 
Profissional com conhecimentos sobre todas as etapas da vida de um produto, 
desde a pesquisa de soluções até o produto final. Sempre buscando utilizar as mais 
modernas ferramentas e tecnologias para desenvolver, projetar e solucionar 
problemas. 
 

⫸ Título: Sistemas Fotovoltaicos; Conceitos, Design e Aplicações 
 
A proposta é introduzir os alunos, primeiramente aos conceitos dos sistemas 
fotovoltaicos, destacado sua importância em cenários de eficiência energética e 
sustentabilidade. Posteriormente, será abordado o design dos sistemas 
fotovoltaicos, de uma forma ampla, destacando a importância e desempenho de 
cada componente (Painel Fotovoltaico, Inversores, Baterias, etc..). Por fim, será 
demostrado a aplicabilidade do sistema fotovoltaico em conceitos como IoT (Internet 
of Things), Smart Grid e Smart Cities, através do Protótipo Sunflower. 
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PALESTRANTE: IOLANDA SOBRINHO 

 
 

⫸ Título: Mercado de Trabalho e o Programa Estágio 
 
Essa palestra terá por objetivo mostrar aos jovens um pouco da realidade do 
mercado de trabalho, o que as empresas buscam em um profissional, e como eles 
podem se portar, para estarem a frente. 
Além dessas dicas, farei uma breve apresentação do que é o CIEE, o Programa 
Estágio e como eles podem participar das vagas disponíveis. 
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PALESTRANTE: RICARDO ZANONI 

 
Professor de Educação Física 
Coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de 
Hortolândia 
 

⫸ Título: Descarte de Eletrônicos-Resíduos Sólidos 
 

O educador ambiental de Hortolândia, apresentará os meios e as formas corretas de 
descarte dos resíduos eletrônicos, assim como o destino final que o município 
proporciona aos mesmos. 
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PALESTRANTE: BIANCO GALLAZZI S. LEITE 

 
Engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia de Piracicaba EEP; 
Pós graduado em Engenharia de Petróleo e Gás; 
Especialização em Engenharia de Soldagem; 
Doutorando em Materiais pela UNICAMP; 
 
Gerente de laboratório metalúrgico há mais de 12 anos. 
Professor universitário há 5 anos. 
 

⫸ Título: Soldagem e Suas Principais Aplicações 
 
- Importância da soldagem como processo especial nas indústrias 
 
- Análise visual e descontinuidades 
 
- Principais processos de soldagem 
 
- Documentos de soldagem (Qualificação de procedimentos e soldadores) 
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PALESTRANTE: TARCÍSIO OLIVEIRA 

 

⫸ Título: Transformação Digital - SAP 
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PALESTRANTES: ALUÍSIO CAVALCANTE 

 
Jornalista que há oito anos atua na área da educação, comunicação, cultura e novas 
tecnologias. Atualmente é coordenador de projetos de inovação da ONG Casa da 
Árvore. Pela entidade, foi responsável pela concepção e desenvolvimento de 
projetos de inovação em tecnologia social de educação. 
Como resultado dos projetos, a entidade possui hoje os principais prêmios e 
certificações como, Prêmio Finep de Inovação 2014, Prêmio FBB de Tecnologia 
Social, Prêmio A Rede, Prêmio Telecentros BR, entre outros. 
Desde 2007 atua como gestou de projetos e coordenador pedagógico em iniciativas 
de cultura digital e educação em parceria com Ministério da Educação, Fundação 
Banco do Brasil, Fundação Telefônica Vivo, Petrobras, Instituto Energias de 
Portugal, além de instituições de pesquisa e ensino como UFG, UFT, UEG, UEMG, 
entre outras. 
Tem participações, como palestrante e mediador, em importantes eventos brasileiros 
e internacionais de cultura digital e inovação como a Campus Party 2012, Encontro 
Internacional de Educação e Tecnologia, Simpósio Internacional de Inovação em 
Mídias Interativas, Congreso Lectura e II Encontro Nacional TIC e Educação para 
Alunos do Ensino básico e Secundário (Lisboa – Portugal 2013). 
 

⫸ Título: Tecnologia Social em Educação: cultura digital e inovação em 
práticas de aprendizagem 
 
Como as experiências culturais e tecnológicas de alunos e professores podem 
construir uma cultura de inovação na comunidade escolar? A ONG Casa da Árvore 
vem desenvolvendo projetos junto a redes públicas de educação em vários 
municípios brasileiros, explorando o conceito de tecnologia social. Assim as 
iniciativas trazem modelos de arranjos educativos locais e abordagens político-
pedagógicas para apropriação da produção de cultura digital em ambiente escolar.  
Neste bate-papo o coordenador de projetos da ONG Casa da Árvore, Aluísio 
Cavalcante, trará reflexões sobre aprendizagem, política pública e a prática docente 
no contexto da cultura digital. Para isso irá compartilhar com os participantes as 
experiências vivenciadas na gestão de iniciativas desenvolvidas pela instituição nos 
últimos oito anos. 
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PALESTRANTE: RENAN HENRIQUE SAVIO 

 
Engenheiro Mecânico - Universidade São Francisco – USF 
Mestrando em Engenharia de Materiais – UNICAMP 
 
Engenheiro de treinamentos/aplicação – Bosch 
Técnico mecânico - ETEC Bento Quirino Campinas 
 
⫸ Título: WORKSHOP - Energia Solar Térmica – Conceitos e Aplicações Setor 

Energético (Reflexões)  

 
Setor Energético (Reflexões) 

 

• Aumento da dependência das termelétricas – de emergencial a permanente; 

 

• Volumes nas represas (principalmente no Sudeste) abaixo das médias históricas; 

 

• Perdas de eficiência dos equipamentos de geração (idade); 

 

• Termelétricas determinam custos de operação e manutenção bem mais altos; 

 

• Participação de termelétricas de 2011 a 2013 subiu de 15% para 26%; 

 

• Custo da energia elétrica será cada vez mais alto. 
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PALESTRANTE: LUIZ CLAUDIO MARANGONI DE OLIVEIRA 

 
Especialista em gestão pública pela UCDB com graduação em física aplicada, 
mestrado em Engenharia Elétrica e Doutorado em Engenharia Mecânica ambos pela 
Universidade Estadual de Campinas na área de projetos e fabricação de sistemas 
microeletromecânicos – MEMS. Atualmente é professor EBTT no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo com 07 anos de experiência em 
gestão educacional nos cargos de coordenador de área e gerência 
educacional.  Atua como tradutor voluntário de vídeos educacionais da 
plataforma Khan Academy pela Fundação Lemmann e desenvolve programas de 
reforço escolar utilizando recursos tecnológicos e de tecnologia da informação. 
 
⫸ Título: Khan Academy 

 
A Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo. Criada em 
2006 pelo educador americano Salman Khan, ela oferece videoaulas e mais de 300 
mil exercícios completamente gratuitos que podem ser acessados a qualquer hora 
do dia. O site oferece ensino personalizado: reconhece quais habilidades o aluno 
domina e quais ainda precisa praticar. Além disso, o professor tem acesso imediato 
ao desempenho de seus alunos, podendo identificar as dificuldades de cada um. 
Basta ter um computador com acesso à Internet. Nesta palestra serão apresentadas 
as principais ferramentas da plataforma e sua relação com os pressupostos que 
norteiam sua utilização em sala de aula como autonomia, corresponsabilidade, 
motivação para o aprendizado e o conceito de flipped classroom ou sala de aula 
invertida.  
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PALESTRANTE: RAFAEL B. DA SILVA 

 
Supervisor de Vendas da empresa Bibliotheca. 
Formação:  
- Relações Internacionais - FACAMP 
- Ciências Econômicas – UNICAMP 
 
⫸ Título: Tecnologia RFID (Identificação por radiofrequência) no ambiente dos 

livros 

 
Palestra sobre os fundamentos da tecnologia RFID  (Radio-
Frequency IDentification) e seu uso nas bibliotecas: organização de conteúdo e 
automatização. 
Identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e armazenando 
dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID. 
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PALESTRANTES: FERNANDA FREIRE, FLÁVIA LINHALIS ARANTES 

 
Fernanda Freire é graduada em Fonoaudiologia (1984) pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUCCamp), fez mestrado (1999) e doutorado (2005) em 
Linguística no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL); pós-doutorado (2009) no 
Instituto de Computação (IC) na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É 
pesquisadora do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED/UNICAMP) 
onde atua, desde 1987, nas áreas de Informática na Educação, Educação à 
Distância, Formação de Professores, Linguagens e Tecnologias. Desde 2008 está 
credenciada no Curso de Pós-graduação em Linguística do Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL/UNICAMP). 
 
Flávia Linhalis Arantes possui Bacharelado em Ciências da Computação pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (1998), Mestrado (2000) e Doutorado (2007) em 
Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São 
Paulo. Foi professora do Centro Universitário de Araraquara (Uniara) de 2001 até o 
início de 2007. Trabalhou como bolsista Fapesp TT-5 no Projeto TIDIA-AE 
(Tecnologia da Informação para o Desenvolvimento da Internet Avançada - 
Aprendizado Eletrônico), tendo participado em pesquisas e desenvolvimento de 
ferramentas web para aprendizado eletrônico. Atualmente é Pesquisadora do Núcleo 
de Informática Aplicada à Educação (NIED-UNICAMP) e atua em pesquisas 
relacionadas a Educação a Distância, Web Social, Interação Humano-Computador e 
Software Livre. 
 
⫸ Título: Notas educacionais e técnicas sobre EaD 

 

Apresentar e discutir com os presentes alguns pontos educacionais e técnicos 
considerados fundamentais para a implantação e desenvolvimento de cursos de 
EaD considerando a experiência das palestrantes no contexto de desenvolvimento 
de metodologias para EaD em cursos de extensão e desenvolvimento de tecnologia 
para EaD. 
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PALESTRANTE: ANATOLI IVANOV JR 

 
Quimico Industrial pela PUC 
Mestre em Eng Quimica pela Unicamp  
Pesquisador na área de Polímeros na 3M Brasil (20 Anos) 
 
⫸ Título: Inovação: processos de criação de produtos na empresa 3M 

 

Apresentaremos o processo de criação e condução de projetos até confecção do 
produto. 
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PALESTRANTES: ATÍLIO MACHADO PEPPE, DIMAS CORREA PÁDUA 

 
Atílio Machado Peppe 
Gerente do Núcleo de Programas Sociais na SRTE-
SP (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo). 
 
Dimas Correa Pádua 
Secretario de indústria, comércio, serviços e turismo de Hortolândia 
 
⫸ Título: Empregabilidade: desafios e possibilidades em tempos de crise 

 

Objetivo do encontro é discutir o panorama do mercado de trabalho na região, os 
desafios e perspectivas na atualidade,  considerando que foram eliminados 985.669 
postos de trabalho no país até o momento.  
Por outro lado, considerar as possibilidades e oportunidades para inserção no 
mercado de trabalho na região. 
 
Conhecer o perfil da indústria na região e perspectivas. 
Desafios na formação e inserção no mercado de trabalho. 
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PALESTRANTE: KAZUO GOMI FILHO 

 
- Consultor especializado em Joomla! 
- Palestrante de Joomla! Day em todo o Brasil 
- Palestante convidado para mesa redonda de CMS no Campus Party 
- Coordenador da JUG São Paulo - Joomla! Users Group 
- Entusiasta e evangelista de software livre 
 

⫸ Título: Construindo sites com sistema gratuito Joomla! 

 

Iremos mostrar como podemos desenvolver um website sem nenhum custo usando 
o CMS Joomla! a mesma ferramenta do site da faculdade. Conceitos de 
OpenSource e da ferramenta Joomla! 
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PALESTRANTE: RENATO RAFAEL DA SILVA 

 
Docente IFSP-HTO 

 

⫸ Título: Simbologia e tolerancias Geómetricas 

 

A palestra abordará conceitos fundamentais de aplicação de tolerâncias de forma 
em projetos mecânicos, assim como, sua forma de representação em desenhos 
técnicos. 
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PALESTRANTE: ANDRÉ BIDÁ EATON 

 
 

⫸ Título: Soluções de Problemas Técnicos Industriais: Uma Abordagem 

Prática 

 
A palestra tem por objetivo apresentar aos participantes uma visão geral dos 
diferentes métodos de solução de prática, problemas técnicos, através de uma 
abordagem comparativa. 
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PALESTRANTE: ROGÉRIO DUARTE FERNANDES DOS PASSOS 

 
Pedagogo, professor e advogado. Mestre em Direito Internacional 

pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e Doutor em Educação pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 

⫸ Título: Lei Brasileira de Software 

 

Implicações jurídicas e práticas da Lei Brasileira de Software. 
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MINICURSOS E OFICINAS 
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PALESTRANTES: EDSON ANÍCIO DUARTE, VICTOR PELLEGRINI MAMMANA 

 
Edson Anício Duarte 
Possui graduação em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário da FEI (1996) e 
mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (2001). 
Atualmente faz doutorado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Atualmente é professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), da Escola de 
Engenharia de Piracicaba (EEP) e Faculdade SENAI. Tem experiência na área de 
Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, projetos em Tecnologias 
Assistiva e em Radioproteção.  
 
Victor Pellegrini Mammana 
É Bacharel em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo (1993), 
Mestre em Física (1996) e Doutor em Física (2000) pelo Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo. Realizou trabalho de tese no Lawrence Berkeley 
Laboratory (2000), Califórnia, EUA. Trabalhou como pesquisador no International 
Technology Center, Carolina do Norte, EUA, atuando na pesquisa e no 
desenvolvimento de dispositivos avançados, materiais, processos e equipamentos 
para sua obtenção e caracterização e em novas aplicações (2002 a 2004). É diretor 
do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer desde junho de 2011 tendo 
sido chefe de sua Divisão de Mostradores de Informação, atuando na gestão de 
várias atividades, incluindo pesquisas e desenvolvimento em displays, interfaces 
homem-máquina (hardware e software), entre outras atividades. Atuou na pesquisa 
e no desenvolvimento de materiais, processos, equipamentos e sistemas de 
obtenção e caracterização e aplicações, especialmente em educação, coordenando 
também trabalhos envolvendo fatores humanos. Participou do grupo de avaliação do 
projeto One Laptop Per Child (OLPC) no Brasil e do projeto Um computador por 
aluno (UCA). Coordenou atividades da Política Industrial do Governo Federal, 
recebeu distinção da Society for Information Display no Asia Display 2001, no Japão. 
É um dos fundadores do Latin American Chapter da Society for Information Display 
(SID), estabelecido desde 2005. É Membro do Conselho Técnico-Científico do 
Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), Membro do Conselho Superior do 
Instituto Federal de Educação de São Paulo (IFSP) e foi Membro do Conselho 
Curador da Fundação José Pedro de Oliveira. Presidiu o Conselho Curador da 
Fundação para a Capacitação em Tecnologia da Informação (FACTI) de 2011 a 
2013. Contribuiu na implantação da FATEC/CEETEPS de Indaiatuba e na criação do 
Instituto Federal São Paulo - Campus Campinas . Coordenou, organizou e participou 
de eventos científicos no país e no exterior. É autor de diversos artigos científicos e 
patentes e foi em diversos congressos nacionais e internacionais. É referee de 
revistas científicas internacionais. Participou de inúmeros congressos nacionais e 
internacionais como invited speaker e apresentando trabalhos. Possui 672 citações 
no Google Scholar.  
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⫸ Título: WASH! - Workshop para Aficcionados em Software e Hardware 
 

Oferecer para as comunidades interna e externa a oportunidade de desenvolver 
habilidades relacionadas a conhecimentos em Ciências e informática 
O público são crianças alfabetizadas, adolescentes e adultos de qualquer idade ou 
escolaridade. 
Será dada ênfase à programação Scratch, que é uma linguagem de computador 
voltada para iniciantes. O Scratch permite obter resultados rapidamente, tais como: 
jogos, histórias animadas e programas interativos. Funciona também como um 
estímulo à aprendizagem de matemática, português, lógica, entre outras disciplinas. 
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PALESTRANTE: KARLOS ROBERTO DA SILVA BRAGA MARTINS 

 
Planejador de Manutenção na AMBEV - Filial Equatorial 

Traineer de Engenharia Mecânica na Alcoa SA 

Professor Efetivo do Instituto Federal de São Paulo campus Hortolândia 

Engenheiro Mecânico 

Graduação em Formação Pedagógica para Ensino Técnico e Tecnológico  

Mestre em Engenharia Mecânica 

Doutor em Engenharia Mecânica 

Professor Efetivo do Instituto Federal de São Paulo campus Hortolândia lecionando 

disciplinas de caráter teórico e prático na área de automação, inclusive com 

Tecnologia Pneumática e Hidráulica. 

 

⫸ Título: Montagem de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos e sua 

aplicação industrial 

 

Este mini curso tratará de montagem e aplicação industrial de circuitos pneumáticos 
e eletropneumáticos em máquinas, equipamentos, processos e ferramentas. As 
práticas se desenvolverão em bancadas didáticas disponíveis no laboratório de 
mecânica do campus Hortolândia e também através do uso de software de caráter 
industrial para simulação e projeto de circuitos.  
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PALESTRANTE: GUSTAVO BARTZ GUEDES 

 
Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.  
Tecnólogo e mestre pela Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP). 

⫸ Título: Android Kids: Aplicativos Android com App Inventor 

 

Trata-se de mini-curso para jovens para o desenvolvimento de aplicativos para 
Android com o uso do Mit App Inventor. 
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PALESTRANTE: JOÃO S. O. BUENO 

 
É desenvolvedor e trabalha com a linguagem Python desde 2001. Trabalhou como 
instrutor e consultor da linguagem, bem como no desenvolvimentos de vários 
projetos, dentre os quais, o portal do governo federal "brasil.gov.br". É membro da 
associação Python no Brasil, e atualmente trabalha como desenvolvedor na Titans 
Group. 
 
⫸ Título: Python 

 

Python é uma linguagem com alta demanda no mercado, que é usada em vários 
nichos de T.I.: aplicações WEB, aplicações desktop, computação científica, 
gerenciamento de servidores (inclusive na nuvem), jogos e é uma das principais 
linguagens para aprendizado de programação no mundo todo, por que permite que o 
programador mantenha o foco no seu problema, sem barreiras por conta da 
linguagem. 
Este curso apresenta alguma das principais características da linguagem: tipos de 
dados, facilidade na manipulação de textos e arquivos, conexão com banco de 
dados, e desenvolve uma mini-aplicação Web usando o framework Flask. 
 
Pré-requisito: ter cursado o 1º semestre do curso técnico em Informática ou ADS. 
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PALESTRANTE: MARCELO CICERO RIBEIRO DA SILVA 

 
Mestrando em Gestão de Redes de Telecomunicações. MBA em Inteligência 
Competitiva - Business Intelligence. Pós-graduado em Executivo em Finanças. 
Graduado em Ciência da Computação. Atuação nas áreas de MIS, Tecnologia, 
Educação Universitária. Experiência em elaboração e emissão de relatórios 
estratégicos e gerenciais. Professor da faculdade Anhanguera Sumaré e 
Coordenador de BI no Banco Santander São Paulo. 
 

⫸ Título: Aplicações Business Intelligence 
 
O objetivo do mini curso é apresentar o conceito de Business Intelligence 
(Inteligência de Negócio) e todo o processo que esta em sua volta como Data 
Warehouse (Armazém de Dados), Modelagem Dimensional e cubo OLAP 
(Visualização multidimensional dos dados). 
 
Pré requisito ter cursado Banco de Dados 1 
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PALESTRANTE: PRINCIWEB 

 

⫸ Título: GIT 
 
Controle de sistema de versão amplamente utilizado e indispensável no 
desenvolvimento de softwares. 
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PALESTRANTE: LUÍS FERNANDO LOPES GRIM 

 
Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Faculdade de 
Tecnologia de Americana(2010) e especialização em Tecnologias e Sistemas da 
Informação pela Universidade Federal do ABC(2013). Atualmente é Professor do 
Ensino Básico Téc. e Tecnológico do Instituto Federal de São Paulo. Tem 
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de 
Computação. (Texto gerado automaticamente pela aplicação CVLattes) 
 

⫸ Título: Computação na Nuvem, Implementação de um Ambiente Auto 
Escalável no Amazon EC2 
 
- Introdução a Computação na Nuvem; 
- Máquinas Virtuais no Amazon EC2; 
- Criação de Banco de Dados no Amazon RDS; 
- Balanceadores de carga no Amazon EC2; 
- Grupos auto escaláveis do Amazon EC2; 
- Implementação do EAD Moodle em um Ambiente auto escalável no EC2. 
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PALESTRANTE: ALBERTO COSTA NOGUEIRA JUNIOR 

 
Mestrado e doutorado na área de Mecânica Computacional pela Faculdade de 
Engenharia Mecânica da Unicamp e pós-doutorado na área de Fluidodinâmica 
Computacional (CFD) pelo IAE/DCTA de São José dos Campos. Atualmente é 
pesquisador do Laboratório de Pesquisas da IBM Brasil focando seu trabalho no 
desenvolvimento de soluções computacionais de engenharia para os setores de 
Óleo e Gás, Agricultura, Energia e Cidades Inteligentes. Atua ainda como professor 
colaborador do programa de pós graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo. Também colabora com a equipe da professora Lorena 
Barba no curso online "Practical Numerical Methods with Python" oferecido pela 
George Washington University (GWU) dos EUA em parceria com diferentes 
universidades ao redor do mundo.  
 

⫸ Título: Métodos numéricos aplicados à computação científica usando 
Python: uma perspectiva educacional de vanguarda 
 
Apresentar os fundamentos matemáticos, numéricos e computacionais das 
principais técnicas de discretização usadas na solução de equações diferenciais 
ordinárias (EDOs) e parciais (EDPs) que descrevem problemas da natureza ou de 
Engenharia, como fenômenos de transporte, propagação de ondas, trajetoria de 
foguetes ou até mesmo modelos biológicos de interação populacional entre presas e 
predadores. Para tanto, será utilizado o ambiente didático IPNotebook, baseado em 
linguagem Python, no qual é possível combinar aspectos teóricos do assunto 
abordado, usando a linguagem de produção de textos científicos LaTeX, com 
trechos de programas codificados em linguagem Python. Esse ambiente interativo 
permite que os participantes absorvam a teoria matemática subjacente aos 
problemas e imediatamente coloquem à prova os conceitos assimilados editando e 
executando trechos de código científico implementados com base nos modelos 
matemáticos criados. Essa iniciativa, tal qual àquela originalmente proposta como 
um curso virtual da George Washington University ao final do ano de 2014, é 
estimular a busca pela combinação do conhecimento teórico formal com aplicações 
práticas que gerem resultados úteis através da programação computacional. 
Profissionais da área de computação com visão de futuro certamente irão se 
beneficiar com essa experiência. 
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PALESTRANTE: VICTOR MIGUEZ 

 
Desenvolvedor de Front End na PrinciWeb 
 

⫸ Título: Meteors JS 
 
MeteorJS é uma plataforma de aplicativo JavaScript, oferecendo um framework 
completo para a entrega de aplicações web e móveis inteiramente em JavaScript. 
MeteorJS simplifica radicalmente o processo de desenvolvimento para 
desenvolvimento de aplicativos. 
 
 

⫸ Título: NodeJS 
 
Node.js é um interpretador de código JavaScript que funciona do lado do servidor. 
Seu objetivo é ajudar programadores na criação de aplicações de alta escalabilidade 
com códigos capazes de manipular dezenas de milhares de conexões simultâneas. 
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PALESTRANTE: ROVÍLSON DIAS DA SILVA 

 
Contador pela UNIMEP. Administrador pela Universidade Anhembi Morumbi. 
Especialista em Recursos Humanos pela FAAP. MBA em Administração pela 
UNICAMP-FGV. Trabalhou por mais de 15 anos na iniciativa privada, lojas de varejo, 
inicialmente, em cargos operacionais e por mais de 13 anos em cargos gerenciais.  
Desde 2006 trabalha exclusivamente na área educacional. Mestrado em 
Administração pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutorado em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Formação Pedagógica pelo IFSP. 
Iniciou sua carreira acadêmica na Universidade Metodista de SP, onde permaneceu 
por 07 anos como professor e coordenador. Atualmente tem dedicação exclusiva no 
IFSP, Professor da Área de Gestão e Negócios, desde fev/2011, onde também já 
cumpriu mandato em cargo de coordenação. É avaliador de cursos do INEP/MEC. 
 

⫸ Título: Entrevista de emprego e elaboração de currículo 
 
Apresentar e fazer uma simulação de entrevista de emprego; 
Mini Destacar os pontos relevantes relacionados à uma entrevista; e 
Auxiliar na elaboração de um currículo. 
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CONCURSOS DE ATIVIDADES 
CULTURAIS 
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CONCURSOS DE ARTE NO IFSP CAMPUS HORTOLÂNDIA 
ORGANIZADORA: DAVINA MARQUES 

 
 

O trabalho com imagens e com outras linguagens permite oportunizar, na nossa 

comunidade, a experimentação de outras formas de expressão, utilizando a 

tecnologia ou não; permite um olhar diferenciado de análise social; significa ler o 

mundo e trazer à tona variados percepções e questionamentos. O objetivo maior da 

promoção desses concursos é levar a nossa comunidade a se expressar e pensar o 

homem e sua relação com o mundo, escapando da tendência técnica que atravessa 

a maior parte dos nossos programas de formação acadêmica.  

Devagar a comunidade vem se envolvendo com essa proposta durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia. Aproveitamos a oportunidade desta publicação 

para registrar alguns exemplos dos últimos dois anos. As produções são avaliadas 

por uma comissão de especialistas de fora do nosso instituto, que preferimos manter 

em sigilo. 

Em 2013 tivemos a I Mostra de Imagens Digitais e Vídeos do IFSP - Câmpus 

Hortolândia. Nessa oportunidade, houve apenas um concurso, com fotografias e 

vídeos. 

Em 2014, foram dois: o I Concurso de Poemas do IFSP-HTO e a II Mostra de 

Imagens Digitais do IFSP-HTO. 

Neste ano de 2015, temos três acontecimentos: o I Concurso de Minicontos do 

IFSP-HTO, o II Concurso de Poemas do IFSP-HTO e a III Mostra de Imagens 

Digitais do IFSP-HTO. O resultado deste ano será apresentado nos anais do ano 

que vem. 

Vejam a seguir as produções premiadas da nossa comunidade, que ensaiam os 

nossos voos a experimentações maiores, ainda por vir. Depois da listagem geral, 

seguem os trabalhos destacados. 
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RESULTADOS DOS CONCURSOS 

  
 

I CONCURSO DE MINICONTOS DO IFSP - HTO 
 
1º Lugar: Giovani de Alencar Freitas (É amargo) 
 
2º Lugar: Isaias de Jesus Souza Junior (Suor Feliz) 
 
3º Lugar (empate): Juliana Aguiar Marques (Não acreditava) e Maurizio Marchetti 
(Rex e René) 
 

II CONCURSO DE POEMAS DO IFSP - HTO 
 
1º Lugar: Keth Rousbergue Maciel de Matos (Soneto das Moças) 
 
2º Lugar: Noemia Cristina Ferreira da Silva (Sonhar é preciso) 
 
3º Lugar: Giovani de Alencar Freitas (Carpe Diem) 
 

III MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO 
 
O espaço em que vivemos 
 
1º Lugar: Thiago Luiz M. Oliveira 
 
2º Lugar: Divana Aparecida do Josaphat do Espirito 
 
3º Lugar: Renata Gomes da Silva 
 
 
PAISAGENS INVENTADAS 
 
1º Lugar: Eduardo Henrique Gomes de Lima 
 
2º Lugar: Feliphe Schiarolli 
 
3º Lugar: Isaias de Jesus Souza Junior 
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PRODUÇÕES: 

I CONCURSO DE MINICONTOS DO IFSP-HTO VENCEDORES 

 

1o Lugar: 
É amargo 
Giovani de Alencar Freitas 
 
Sim, hoje tudo está mais calmo, tudo parece bem e, pensando melhor, aqui não é 
um lugar tão ruim! Ontem já não os vi, hoje mal os escutei. Acho que o remédio está 
fazendo efeito. Queria estar em casa, mas minha família não entende, eu também 
não entendo... Ainda lembro a minha mãe dizendo: “Eles não existem, filho! Eles não 
existem!” 
Aconteceram muitas coisas, não me lembro de tudo, foi rápido, foi tudo muito rápido. 
Eu só tentei protegê-los, eu os amo; mas o fogo não! 
Iam fazer mal a eles, eu escutei. As vozes me disseram! Mas agora tudo está bem. 
Não sinto meus braços. Isso ainda me incomoda, coça, aperta. 
 
2o Lugar: 
Suor Feliz 
Isaias de Jesus Souza Junior 
No suor escorrendo na testa causado pelo sol da tarde de domingo, na rua a trave 
de chinelo com aquela velha bola murcha e na calçada os meninos com aquela 
garrafa d'água bem gelada se refrescando para mais uma etapa. Outrora corríamos 
de um lado e para o outro como se não houvesse amanhã, o pause era na 
indesejável passada dos veículos e o stop era quando a mãe gritava para jantar. 
A disputa era acirrada, como se fosse copa do mundo: os melhores amigos viravam 
arquirrivais por um instante, mas logo se esqueciam e nós nos divertíamos na 
simplicidade de moleques. Memórias incríveis que se resume na inesquecível 
pelada. 
 
  



 
   

IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Câmpus Hortolândia 
6 a 8 de outubro de 2015 

3o Lugar – empates: 
 
Não acreditava 
Juliana Aguiar Marques 
Não acreditava no que acabara de acontecer ali, ah... Ali, a tão poucos metros de 
onde eu me encontrava a repousar em meio às flores coloridas do campo, perdida 
em pensamentos, encantada com a mistura de cores que aquelas belas flores 
formavam. Um turbilhão de sentimentos invadiu meu coração de modo intenso, uma 
vontade de confrontá-lo com todas as minhas forças era o único flash que percorria 
minha mente. 
Miserável, como pôde fazer uma atrocidade dessas? Lágrimas eram tudo o que 
conseguiam sair de meu corpo expressando tamanha dor. Embora tivesse vontade 
de matá-lo, sei que jamais teria coragem para realizar tamanha crueldade. 
Ver aquele ser precioso agonizando era doloroso, sua dor se juntava com a minha. 
Queria, de certa maneira, estar no lugar dele, simplesmente para não vê-lo sofrer.  
Mas não podia. O insensível miserável já havia partido deixando ali apenas seu 
cheiro, ora me acalmando ora atormentando.  
 
Rex e René 
Maurizio Marchetti 
Depois de ter lido num livro didático aquela frase de René Descartes, durante uma 
aula de redação, de que os animais não passam de robôs, aquilo não mais saía de 
minha cabeça, afinal, eu achava que meu cachorro Rex tinha personalidade e que 
tínhamos estabelecido uma forma de linguagem que parecia própria entre humanos 
e cães. 
Porém, essa minha crença estava bastante abalada com a afirmação de que apenas 
os humanos têm uma alma, pois graças à glândula pineal apenas nos humanos era 
possível uma ligação entre a alma e o corpo. Nos animais nada disso havia, eram 
corpos sem alma. Por isso, meros robôs. Afinal, quem dizia isso era ninguém menos 
do que Renê Descartes. Será que Rex era apenas um robô e tudo não passava de 
imaginação minha? 
Cheguei em casa, abri o portão, e Rex veio me saudar abanando sua cauda. 
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PRODUÇÕES:  

II CONCURSO DE POEMAS DO IFSP – HTO VENCEDORAS 

 
 
 
1o Lugar: 
 
Soneto das Moças 
Keth Rousbergue Maciel de Matos 
 
Que pureza tinha ela 
Sempre limpa, sempre bela 
Construída em aquarela 
Amável e afável donzela 
 
Que beleza tinha aquela 
Sempre linda, sempre ela 
Não havia como ela 
Tão suave como aquela 
 
Todos imaginavam como era 
Uma pureza rara e sincera 
Pensamentos sempre à espera 
 
Todos conheciam como era 
Tal beleza nunca houvera 
Sempre doce, sempre fera 
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2o Lugar: 
 
Sonhar é preciso 
Noemia Cristina Ferreira da Silva 
 
Sonhar é preciso 
Sonhar é querer 
Sonhar é fazer 
 
Sonhar é preciso 
Sonhar é sorriso 
Sonhar é viver 
 
Quem sonha acredita 
Quem sonha cresce 
Quem sonha vence 
 
Quem sonha realiza 
Quem sonha acredita 
Porque sonhar é preciso 
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3o Lugar: 
 
Carpe diem 
Giovani de Alencar Freitas 
 
Na beleza da vida encontro meus pensamentos 
as minhas glórias, minhas crises, meus lamentos 
No soar latente da nossa psique  
Nós nos perdemos no Cronos da incessante rotina de viver 
Rotina essa que cultivamos, para não nos desvairmos em inseguranças, 
não nos atermos a mudanças... mudanças... 
Prosseguimos nos arrastando, sobrevivendo...  
Nós nos prendemos na ilusão da convivência remota. 
 
Nossos bits de sentimentos, nossos megas de emoções. 
Nós nos perdemos em relações, 
Na satisfação de ignorar o próximo, 
Onde o “oi :)” longínquo tem mais valor do que o abraço de um presente. 
 
Inundando nossos olhos com a luminosidade das telas  
tiramos a atenção da vida que nos cerca 
A luz que nos fascina, a luz que nos aprisiona 
 
Mas o amor, ah...  
O amor, esse nunca muda! 
O amor é a vida... 
Não nos lembramos como começa 
Mas se adapta, ou se desfaz. 
 
Pávida vida 
 
Então levantai vossa estatura diante do próximo 
e mostrai a ele a maravilha das nossas imperfeições 
Encantai a todos! 
 
Semeai a dádiva de vossa presença na ávida vida de ciclanos e beltranos 
No tratar das pessoas que nós encontramos, 
que possamos ver a janela da nossa impessoalidade, 
a nossa leviandade. 
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PRODUÇÕES:  

III MOSTRA DE IMAGENS DIGITAIS DO IFSP - HTO VENCEDORAS 

 
O espaço em que vivemos 
 
1o Lugar: 
Thiago Luiz M. Oliveira 
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O espaço em que vivemos 
 
2o Lugar: 
Divana Aparecida do Josaphat do Espirito 
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O espaço em que vivemos 
 
3o Lugar: 
Renata Gomes da Silva 
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PRODUÇÕES:  

PAISAGENS INVENTADAS – HTO VENCEDORAS 

 
1o Lugar: 
Eduardo Henrique Gomes de Lima 
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Paisagens Inventadas 
 
2o Lugar: 
Feliphe Schiarolli 
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Paisagens Inventadas 
 
3o Lugar: 
Isaias de Jesus Souza Junior 
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