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Prefácio

A proposta do evento é compartilhar e discutir experiências em pesquisa e desenvolvimento na área
de ciência da computação, tanto com um viés teórico quanto prático, considerando: a divulgação de
trabalhos realizados por pesquisadores e profissionais na área; a criação e o uso de novas
tecnologias e métodos em computação; a integração do estado da arte da pesquisa com a prática; a
viabilização parcerias entre os pesquisadores, empresas e demais participantes.
O evento conta com a participação de profissionais renomados que atuam na área de computação
em um painel para apresentar sua trajetória profissional e discutir com os alunos do curso sobre o
mercado de trabalho atual e suas tendências.
Carlos Magno é Gerente de Produto no desenvolvimento da plataforma Uber Suggest
(https://neilpatel.com/ubersuggest) do Neil Patel, um dos maiores especialistas em Marketing
Digital no mundo. Único brasileiro do time de desenvolvedores, que conta com profissionais dos
EUA, Japão, Índia, Uruguai, entre outros.
Sara Salomão Salles é Software QA Specialist na Thomson Reuters, unidade de Juiz de Fora. Mais
de 07 anos de experiência em liderança de equipe, estruturas ágeis, testes manuais e automatizados,
criação/execução de casos de teste e scripts de teste, planejamento e relatórios de teste.
Wederson Adriano é Supervisor de Desenvolvimento e Analista/Programador na SH3 Informática
Ltda de São João del-Rei. Apresentará uma visão do mercado em nossa região.
A palestra principal do evento é com Leonardo Soltz, empresário, empreendedor, apresentador do
programa Startups Show, o primeiro reality show de startups do Brasil (https://startupshow.com.br).
De 2013 a 2016, ele foi vice-presidente da SUCESU MINAS, a mais relevante e atuante sociedade
de tecnologia de Minas Gerais, que há 50 anos vem fomentando o mercado mineiro com as
melhores práticas globais do setor, incluindo as iniciativas públicas e privadas. A palestra apresenta
novas perspectivas, com desafios e oportunidades, para os profissionais do presente e futuro.
O evento contou também com a colaboração de diversos alunos e pesquisadores dos cursos de
computação da UFSJ e região por meio da submissão de trabalhos. Esses trabalhos seguem o
formato de resumo proposto pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e foram avaliados por
pelo menos 2 revisores cada.

Agosto de 2019,
Dárlinton Carvalho

Matheus Viana
Sofia Paiva
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Programação

Data - 05 de setembro de 2019
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Ensino de Informática e Pensamento Computacional na
Educação Básica e para Profissionais de Outras Áreas

João Vítor Gonçalves, Felipi Estevão, Dárlinton Carvalho

Curso de Ciência da Computação (CCOMP)
Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

jvgoncalves935@hotmail.com,felipiestevao@ufsj.edu.br,darlinton@acm.org

Contexto: O ensino de computação para todos é uma questão fundamental em discussão
atualmente na sociedade digital, especialmente considerando que o desenvolvimento de
habilidades em computação é útil e cada vez mais necessário para qualquer profissional em que
o pensamento analítico seja valioso, mesmo que não sigam carreira profissional nesta área.
Contudo, ainda há diversas visões e estratégias de como esta questão deve ser abordada, com
destaque para iniciativas buscando Alfabetização Computacional (AC), Pensamento
Computacional (PC) e o ensino de Ciência da Computação na educação básica (CS4ALL).
Objetivo: Pesquisar e desenvolver estratégias de ensino de computação na educação básica,
especialmente considerando a realidade das escolas públicas de São João del-Rei, buscando
capacitar os alunos seja para fins acadêmicos, profissionais ou pessoais. Em uma perspectiva mais
imediata e específica, busca-se o desenvolvimento de um sistema de informação centrado na web
para acompanhamento individual de cada aluno em relação ao seu progresso nos cursos deste
projeto no contexto de um processo de ensino-aprendizagem com ludificação.
Método: Esta pesquisa é fundamentada no arcabouço metodológico de Design Science Research
(DSR). A estratégia considerada conta com cursos que em geral possuem abordagens mescladas
entre AC (ensinar como que se utiliza tal tecnologia) e PC (como é possível utilizar uma
ferramenta para de fato solucionar seus problemas). A plataforma web proposta possuirá
elementos de ludificação do progresso do aluno e será capaz de receber um feedback do usuário
de como foi sua experiência com cada aula de um curso através de questionários.
Resultado: Estão sendo realizados cursos com alunos em escolas do ensino médio e de cursos de
graduação, como administração, para aumentar a compreensão acerca dos requisitos do sistema,
que está com seu desenvolvimento do protótipo inicial sendo finalizado. A avaliação do sistema
desenvolvido será realizada em novos cursos a serem realizado no segundo semestre de 2019.
Conclusão: Espera-se que o sistema e cursos disponibilizados por meio desta pesquisa auxiliem
os alunos na tomada de decisão em futuros dilemas que os mesmos possam encontrar, tanto
profissionais quanto em questões pessoais, visto a versatilidade no uso das TICs. Além disso,
espera-se também que o aprendizado e novos conhecimentos proporcionados por esta pesquisa
sirvam para fundamentar o contínuo desenvolvimento e promoção de inovações para benefício de
todos na sociedade centrada em tecnologia, especialmente por meio do ensino de computação.

Referências
Cerf, V. G. (2016). Computer Science in the Curriculum. Communications of the ACM, 59(3):7–7.

Nardelli, E. (2019). Do we really need computational thinking? Communications of the ACM, 62(2):32–35.

Chen, C.-M. and Lee, H.-M. and Chen, Y.-H. (2005) Personalized e-learning system using item response theory. Computers &
Education, 44(3):237-255.
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Ciência de Dados na Bolsa de Valores
Marcelo Colchete, Dárlinton Carvalho

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

marcelomcolchete@gmail.com, darlinton@ufsj.edu.br

Contexto: A bolsa de valores é um mercado organizado onde empresas constituídas na forma de
sociedades de capital aberto negociam porcentagens suas com investidores para gerar uma maior
fonte de renda instantânea. Na área de finanças computacionais, algoritmos buscam obter ganhos
financeiros por meio da exploração de ineficiências em mercados como a bolsa de valores. Deste
modo, a ciência de dados é uma área emergente que fornece subsídios no desenvolvimento de
plataformas computacionais capazes de apoiar usuários a obter vantagens estratégicas na bolsa de
valores.
Objetivo: Pesquisa e desenvolvimento de softwares financeiros interligados a uma plataforma web
por meio de um aplicativo móvel, focando principalmente no uso de ciência de dados para acumular
dados específicos em tempo real e analisá-los a fim de encontrar eventos extraordinários. Logo, o
usuário pode então aproveitar a análise para criar ou usar estratégias de negociação propostas pelo
próprio software.
Método: O método de pesquisa adotado para o projeto é baseado na metodologia Design Science
Research (DSR). O estudo inicial é tratado na parte de preconcepção do sistema de informação,
seguido pelo desenvolvimento do aplicativo e sua avaliação que gera então novos resultados
aumentando a base de conhecimento
Resultado: Estão sendo feitos estudos sobre a área de ciências de dados com auxílio da linguagem
python para que possamos inicialmente adquirir e analisar os dados de diversas ações da bolsa de
valores de modo a produzir modelos que identifiquem eventos extraordinários e que possam ser
utilizados na definição de estratégias de negociação de ativos listados na Bovespa.
Conclusão: O projeto ainda está na fase inicial de realização, embora conta com um forte
embasamento de outros trabalhos acadêmicos que sugerem esta área como sendo bastante
promissora. Ademais, é importante ressaltar que a bolsa de valores brasileira Bovespa está em seu
ápice tanto em valor de mercado, volume de negócios e quantidade de investidores. Portanto,
espera-se que as ferramentas produzidas neste projeto contribuam para auxiliar investidores neste
mercado.

Referências
Assis, C., Machado, E., Pereira, A. e Carrano, E. (2018) Hybrid deep learning approach for financial time series classification.

Revista Brasileira de Computação Aplicada. 10(2):54-63.

Li, X., Deng, Z., Luo, J. (2009) Trading strategy design in financial investment through a turning points prediction scheme. Experts
Systems with Applications. 36(4):7818–7826.

Hevner, A.R., March, S.T.; Park, J.; Ram, S.. 2004. Design science in information systems research. MIS Q. 28, 1 (March 2004),
75-105.
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Chatbots como Interface em Aplicativos de Saúde
José Venâncio Junior, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

junior.venncio@gmail.com, darlinton@acm.org

Contexto: Interfaces conversacionais, mais conhecidas como chatbots, têm sido cada vez mais
utilizadas no desenvolvimento de sistemas de informação. Na área de saúde, especialmente no
contexto de Health 2.0, em que se aproveita das novas tecnologias de informação e comunicação
(TICs) para criar um atendimento mais personalizado aos usuários, o uso de chatbots vem
contribuindo para prover melhores experiências para os usuários (UX). No entanto, para se
aproveitar o potencial desta tecnologia é necessário pesquisar sobre como desenvolver aplicativos
de chatbots na área de saúde de modo a efetivamente garantir uma melhora na UX.
Objetivo: Comparar estilos de interação já consagrados (ex: modelo WIMP- Windows, Icons,
Menus, and Pointers, formulários, etc.) com novas estratégias baseadas em interfaces
conversacionais (chatbots) no intuito de aprimorar a compreensão acerca do desenvolvimento de
interfaces em aplicativos de saúde. Neste sentido, busca-se o desenvolvimento de um aplicativo
para apoio no registro pessoal de saúde (PHR) utilizando principalmente chatbots como interface,
mas também mesclando com o uso de outros estilos de interação.
Método: Este trabalho é fundamentado no arcabouço metodológico de Design Science Research
(DSR), com uma pesquisa orientada no desenvolvimento de um aplicativo no domínio de PHR.
Na modelagem do sistema, utiliza-se o modelo de ampulheta (Hourglass Model) para organizar
a utilização dos diferentes estilos de interação em uma estratégia híbrida considerando interfaces
conversacionais em conjunto com as funcionalidades do sistema.
Resultado: Já estão sendo desenvolvidos alguns protótipos de interfaces híbridas, ou seja,
mesclando o estilo de interação de interface conversacional (chatbots) com outros estilos como
WIMP. Resultados preliminares indicam que elementos de interface WIMP incorporados em uma
interface conversacional são mais fáceis de manter consistência na UX do que quando o inverso
é aplicado, ou seja, incorporar uma funcionalidade de chatbot em um sistema desenvolvido no
estilo WIMP.
Conclusão: Espera-se que as comparações e o PHR gerado ao final deste trabalho sirvam como
modelo e contribuam para a produção de aplicativos de saúde em que os usuários finais tenham
mais afinidade e engajamento em seu manuseio, podendo assim, impactar positivamente no
quadro geral da saúde da sociedade.

Referências
Assadi, V.; Hassanein, K. (2017). "Consumer Adoption of Personal Health Record Systems: A Self-Determination Theory

Perspective". Journal of Medical Internet Research. 19 (7): e270.

Beck, M. (2019). On The Hourglass Model. Communications of the ACM, 62(7): 48-57.

Hevner, A. R.; March, S. T.; Park, J. & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly,
28(1):75-106.
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Criação de um Chatbot Auxiliar a Busca por
Informações Oficiais da UFSJ

J. Augusto, M. Avelar, L. Rocha, M. Viana

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

{joaoaugusto, millas, lcrocha, matheuscviana}@ufsj.edu.br

Contexto: Uma universidade é uma instituição regida por uma série de resoluções e outros
documentos normativos. O grande volume torna custosa a recuperação das informações nesses
documentos. Uma das formas de automatizar esse processo, de modo a torná-lo mais eficiente,
é com o uso de um chatbot, que consiste de um sistema por meio do qual o usuário pode
interagir usando uma linguagem natural, de forma a simular uma conversa textual entre duas
pessoas [1]. Com recursos de Inteligência Artificial, os chatbots são capazes de identificar a
intenção do usuário, de modo a fornecer uma resposta mais adequada e “humanizada”.
Objetivo: Construção de um chatbot que funcione como uma interface interativa para a
recuperação de informações sobre resoluções, normas e datas importantes da UFSJ.
Método: O chatbot proposto é composto por diversos serviços responsáveis pelo envio de uma
resposta para a pergunta do usuário. Quando o usuário faz um pergunta ao chatbot, o serviço de
processamento de linguagem natural, criado com o uso da ferramenta Dialogflow, identifica as
palavras-chave que representam a intenção e o contexto dessa pergunta. Em segu ida , a
requ is i ção ( in t en ção e con tex to ) é enviada a um servidor de dados, construído com o uso
do ElasticSearch. Este segundo servidor realiza uma busca na base de dados conforme a
requisição e retorna uma resposta, que segue o caminho inverso até o chatbot. Os dados
no servidor de dados provém de duas fontes: 1) dados coletados com o uso de um crawler no
site do boletim de notícias e das resoluções da UFSJ; e 2) dados de eventos e datas importantes do
calendário da UFSJ, cadastrados diretamente pelo usuário administrador do chatbot a partir de um
sistema web criado com o framework Vuejs.
Resultado: Um sistema chatbot, que por meio de perguntas é capaz de retornar as informações
solicitadas com uma resposta textual, ou fornecendo links para os documentos que contêm a
informação solicitada.
Conclusão: A busca de informações a respeito de resoluções, notícias, eventos e data importantes da
UFSJ pode ser realizada de forma mais eficiente, otimizando o tempo de busca de informações,
melhorando a qualidade das respostas e diminuindo o es fo r ço despend ido por técnicos
administrativos e demais usuários na busca por informações presentes nesses documentos. Como
trabalho futuro, pretende-se tornar o chatbot mais genérico, permitindo que possam ser cadastradas
outros tipos de informações, de forma que cada departamento ou setor possa ter o seu próprio chatbot.

Referências
[1] SETIAJI, B.; WIBOWO, F. W. Chatbot using a knowledge in database: human-to-machine conversation modeling. In: IEEE.

2016 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS) [S.l.], 2016. p. 72–77.
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Sistema para Suporte a Academias comOtimização na
Criação de Fichas de Exercícios

Gustavo Detomi Rodrigues, Dárlinton Barbosa Feres Carvalho

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

detomigustavo@gmail.com, darlinton@ufsj.edu.br

Contexto: Considerando que cada vez mais pessoas estão com seus smartphones sempre em
mãos, aplicativos para dispositivos móveis estão sendo considerados cada vez mais comuns na
realização de atividades, facilitando o seu uso tanto pela flexibilidade por considerar recursos
multimídia, quanto pela disponibilidade. Abarcando nesta tendência, explora-se a utilização de
aplicativos móveis para aprimorar a experiência de usuário na sua participação em academias.
Objetivo: Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de informação com a finalidade de
melhorar na criação de fichas de exercícios por instrutores em academias de modo a diminuir o
tempo para que uma ficha seja criada e deixando as mesmas salvas em um aplicativo móvel.
Neste sentido, busca-se estudar as consequências do uso de tecnologias, em que o aluno da
academia terá uma experiência diferente, pois terá sua ficha salva diretamente no seu smartphone.
Método: O método de pesquisa adotado para o projeto é baseado na metodologia Design
Science Research (DSR). O estudo inicial é tratado na parte de preconcepção do sistema de
informação, seguido pelo desenvolvimento do aplicativo e sua avaliação que gera então novos
resultados aumentando a base de conhecimento. Duas técnicas são empregadas na coleta de dados:
i) entrevistas não estruturadas: de cunho qualitativo, a ser realizada o instrutor da Performance
Academia, São João del-Rei/MG; e ii) questionário: com questões quantificáveis, por meio de
escala likert de 5 pontos, e qualificáveis, por meio de questões abertas, utilizado para analisar
a aceitação do sistema proposto na percepção dos alunos envolvidos.
Resultado: Desenvolvimento de um sistema de informação composto de dois componentes
principais: um sistema de apoio na criação de fichas de exercícios e um aplicativo móvel para
permitir acesso ao aluno a sua ficha individual. De acordo com análise feita utilizando o SUS
Score, o aplicativo se mostrou tendo funcionalidades adequadas. De forma geral, o aplicativo tem
boa aceitação, mas apresenta indícios de pouca fluidez em sua interação.
Conclusão: Foi de grande aprendizado a realização do desenvolvimento do sistema desktop e
móvel. Dificuldades encontradas durante o processo foram superadas e lições aprendidas. Além
disso, a análise dos resultados da pesquisa com os usuários do aplicativo móvel evidencia o
sucesso na abordagem proposta e sugere direcionamentos para melhoramentos futuros. Ademais,
um estudo mais aprofundado sobre a utilização de novas tecnologias no contexto de academias
deve esclarecer melhor este domínio de aplicações e, fortuitamente, revelar novas aplicações
promissoras com possibilidades de inovação nesta área.

Referências
Brooke, J. (1996). SUS-a quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, 189(194):4–7.

Hevner, A.R., March, S.T.; Park, J.; Ram, S.. 2004. Design science in information systems research. MIS Quarterly. 28(1): 75–105.
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AVRA: Ambiente Virtual de Aprendizagem com
Realidade Virtual

Daniel Bueno Domingueti, Diego Dias, Dárlinton Carvalho

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

danieldomingueti@yahoo.com.br,diegodias@ufsj.edu.br,darlinton@acm.org

Contexto: A internet tem surgido como uma alternativa para a educação tradicional por meio da
disposição de páginas com conteúdos multimídia. Uma das tecnologias que surgiram para lidar
com essa nova etapa foi o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Apesar de possuir
vantagens, os AVAs possuem contexto único de interação e limitações quanto à sociabilidade
dos participantes. Uma das formas de se contornar esses problemas é a partir da utilização do
conceito de mundos virtuais em conjunto com a interface de Realidade Virtual (RV).
Objetivo: Este trabalho busca realizar uma pesquisa sobre a criação de um ambiente baseado em
realidade virtual para aprimorar um AVA ao expandir suas funcionalidades com uma sala de
aula virtual. Propõe-se a modelagem, implementação, e a avaliação de usabilidade do ambiente.
Método: A pesquisa segue a metodologia Design Science Research (DSR), na qual um designer
responde questões relevantes aos problemas humanos através da criação de artefatos (HEVNER,
2010). A avaliação tem como objetivo analisar a usabilidade do artefato, analisando a viabilidade
de um AVA que utiliza dos conceitos e da interface de mundos virtuais e RV. Foi utilizado
o questionário SUS (BROOKE, 1996) para medir a usabilidade do sistema, e também perguntas
abertas para colher dados qualitativos.
Resultado: O ambiente foi implementado utilizando o motor de jogo Unity3D, consistindo em
cinco cenários distintos. A interação em RV é feita pelos alunos ao focalizar a visão em algum
objeto, sendo que o professor possui outro estilo de interação. A média geral de usabilidade foi
de 61.3, com 15 pontos de desvio padrão, classificada como aceitável. Como pontos positivos, os
alunos citaram o sentimento de realmente estar em uma galeria, facilidade de uso, entre outros.
Como pontos negativos, citam-se a dificuldade de leitura de alguns textos devido a baixa resolução
e a obstrução da visão por parte dos avatares, e fadiga causada pelo uso dos óculos.
Conclusão: Este trabalho apresentou a construção e validação de um ambiente virtual que tem
como objetivo estender as funcionalidades de um AVA tradicional ao inserir a interação utilizando
realidade virtual utilizando a metodologia DSR. A avaliação de usabilidade do ambiente
possibilitou verificar alguns problemas com relação ao uso, apesar de possuir um valor aceitável
de usabilidade de um modo geral segundo o questionário SUS. Como trabalho futuro, propõe-se
o melhoramento da qualidade dos modelos 3D, e a condução da avaliação com usuários com
necessidades especiais. É importante também a pesquisa sobre o tempo adequado de aula, para
evitar o desconforto por parte dos estudantes.
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Contexto: O NELL [1] é um sistema de aprendizado sem fim que funciona 24 horas por dia, 7
dias por semana. Ele usa informações da Internet para popular e estender sua própria base de
conhecimento. Assim, este trabalho propõe uma metodologia que pode ajudar o NELL a popular e
estender sua própria base de conhecimento usando redes Bayesianas [2].
Objetivo: Aplicar o algoritmo de aprendizado de redes Bayesianas K2 para representar o
conhecimento adquirido pelo sistema NELL e identificar novas relações semânticas que possam
ser inseridas na base de conhecimento do NELL. Além disso, pretende-se investigar
metodologias para a incorporação do formalismo de primeira ordem em redes Bayesianas.
Método: A metodologia foi dividida em 3 etapas. Na primeira, foi coletada uma amostra de
dados da base de conhecimento do sistema NELL. Na segunda, esta amostra de dados foi
ajustada para a execução do algoritmo K2 no software Weka. Na terceira, o algoritmo K2 é
executado com o conjunto de dados gerados e os resultados são analisados.
Resultado: As redes Bayesianas induzidas pelo algoritmo K2 identificaram relações semânticas
não existentes na base de conhecimento do NELL. Algumas destas relações precisam ser
analisadas antes de ser inseridas na base do NELL para evitar erros no seu aprendizado futuro. É
possível afirmar que o algoritmo K2 é capaz de fornecer relações que possam estender a base de
conhecimento inicial do NELL. Foi realizado também um estudo sobre a incorporação do
formalismo de primeira ordem em redes Bayesianas, mas ainda não foi possível implementá-lo.
Conclusão: A metodologia proposta mostrou-se promissora e pode atender o objetivo de ajudar
no aprendizado do sistema NELL. A incorporação do formalismo de primeira ordem em redes
Bayesianas promete melhorar ainda mais o poder de representação deste conhecimento adquirido.
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Contexto: A aplicação Immersive Brain Puzzle tem o intuito de auxiliar o processo de reabilitação
de pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC). Geralmente, no início do tratamento,
quando o paciente ainda está na unidade de tratamento intensivo (UTI), o processo de reabilitação é
muito restrito, visto que o ambiente de uma UTI não é propício para este tipo de atividade. No
entanto, estudos apontam que as primeiras horas após um AVC são de suma importância no processo
de reabilitação.
Objetivo: Desenvolver uma aplicação que possibilita ao paciente, que sofreu um AVC, iniciar sua
atividade de reabilitação mesmo na UTI, por meio de um ambiente imersivo e interativo que visa
estimular o processo motor e cognitivo.
Método: A aplicação consiste em um quebra-cabeça, onde uma imagem randômica é dividida em
nove partes. Cada uma dessas partes pode sofrer uma rotação de 90º, 180º ou 270º. O objetivo é que
o paciente as movimente, por meio de sensores inerciais [1], de modo que sua configuração
original seja alcançada.
Resultado: A pesquisa ainda está em condução, de modo que a próxima etapa é realizar a avaliação
da aplicação junto ao Brazilian Institute of Neuroscience and Neurotechnology (BRAINN)[2].
Em relação às questões tecnológicas, alguns testes já foram realizados. O ambiente já foi
exportado para as plataformas Android e Windows, permitindo que o paciente visualize a
aplicação em um dispositivo Android compatível com o GearVR[3]; já o profissional da área da
saúde, pode utilizar um dispositivo Android ou um computador pessoal para interagir com o
ambiente e acompanhar o progresso do paciente.
Conclusão: Espera-se contribuir para verificação da hipótese de pesquisa que considera as
primeiras horas de um paciente pós-AVC influentes em sua reabilitação. A próxima etapa do
projeto consiste em realizar o piloto com pacientes dentro do Hospital de Clínicas da Unicamp.
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Contexto: A participação do público em espetáculos artísticos se faz presente na arte
contemporânea como uma tentativa de quebra de papéis onde o público, o criador e o performer
podem se misturar na criação e execução de um trabalho, visando proporcionar especificamente ao
público, um papel ativo e não de mero espectador [Hödl et al. 2017]. Com o avanço tecnológico,
surgiram as chamadas performances digitais, as quais são espetáculos que utilizam algum tipo de
recurso tecnológico, sejam eles telefones celulares, sensores, projetores, entre e outros, para a
imersão e participação do público no espetáculo. Neste cenário, pouco foi explorado quanto a
participação do público em performances artísticas a partir de uma escuta computacional.
Objetivo: Este trabalho consiste na utilização de um sistema de captação e tratamento do som
gerado pelo público em performances digitais, onde a partir de técnicas de recuperação de
informação musical (Music Information Retrieval - MIR) o som é mapeado para a realização de
síntese de imagens em tempo real.
Método: No decorrer de uma performance digital, o som captado é tratado por meio do descritor de
áudio Mel Frequency Cepstral Coefficients [Foote 1997], o qual nos fornece os coeficientes
espectrais do som, em Hertz, gerados pelo público. Estes coeficientes são captados e, a partir do
protocolo Open Sound Control (OSC), são enviados para o ambiente visual de programação
PureData, o qual fica responsável por gerar imagens mais ou menos caóticas de acordo com o
timbre do som gerado pelo público durante a performance.
Resultado: O resultado deste trabalho é uma instalação de arte digital muito próxima a um
ambiente de realidade virtual onde o som do público é utilizado para a geração de imagens. Esta
tecnologia será aplicada na performance “O Chaos das 5” e irá nos fornecer um primeiro feedback
sobre o sistema além de permitir uma validação do mesmo in loco. Conclusão: Este trabalho
pretende explorar a recuperação da informação musical aplicada em performances digitais para a
síntese de imagens a partir do comportamento sonoro do público na performance.
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Contexto: O processo de conversão das partituras para um formato musical digital simbólico é
também conhecido por OMR (Optical Music Recognition) [1]. Apesar de existirem ferramentas
que façam o reconhecimento de partituras a partir de uma imagem (OMR), a maior parte
destas ferramentas a) não trabalha com reconhecimento de partituras manuscritas, b) possuem um
alto custo de aquisição e c) não possuem código aberto de forma que a adaptação da mesma ao
projeto em questão é impossível. Tais considerações foram levadas em conta para o início do
desenvolvimento do projeto Copista [2]. A intenção do projeto Copista é que, a partir da
representação digital, será possível reescrever as partituras originais em programas de notação
musical modernos, de maneira a permitir a reedição destas partituras e a análise musical apoiada
por computador das obras.
Objetivo: Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do Copista, este projeto de
pesquisa propõe o estudo e aplicação de técnicas para melhorar o processo de classificação e
reconhecimento de elementos musicais.
Método: Neste projeto, são aplicadas técnicas de Deep Learning através das Redes Neurais
Convolucionais (RNC), [3] que têm uma longa aplicação no processo de classificação de
imagens. A partir do dataset as imagens são preprocessadas e passam a contar com um tamanho
uniforme de 28x28, em escala de 0 a 255 em uma matriz de pixel. E inserido no modelo com um
conjunto de treinamento e um conjunto de teste e gerando os resultados.
Resultado: Nos experimentos iniciais, as redes neurais convolucionais apresentaram uma acurácia
de 87% num conjunto com 7 classes de elementos musicais, superando outras técnicas de
classificação, como KNN (K-Nearest Neighbors).
Conclusão: De acordo com a literatura, a área de OMR é ainda nova e cheia de obstáculos.
Os resultados obtidos neste trabalho indicam que há muito a ser feito nesta área. Assim,
pretendemos continuar o desenvolvimento deste projeto, aproveitando a experiência e os
resultados adquiridos, e aplicando a metodologia ao sistema Copista.
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Contexto: Teste de software consiste na execução do produto a fim de comprovar sua eficácia
de acordo com o ambiente para o qual foi projetado [1]. Existem métodos de criação de casos
de teste que seguem a abordagem de Teste Baseado em Modelos, que emprega a criação
automatizada (geração) de casos de teste com o intuito de aumentar a eficiência e a eficácia dos
casos de teste, reduzindo, assim o custo para aplicá-los.
Objetivo: foi realizado um estudo de caso para comparar dois métodos de geração de casos de
teste: Complete-IOCO [2] e n-Complete IOCO [3] a fim de pontuar suas diferentes
características.
Método: A pesquisa é caracterizada como estudo de caso, por meio de casos reais selecionados,
permitindo a visualização dos métodos em diferentes cenários e também possibilitando identificar
outros contextos de uso das abordagens. Inicialmente foi realizada uma comparação manual, e
em um segundo momento será realizado um experimento automatizado de geração dos testes para
então analisar os dados gerados.
Resultado: Ambos os métodos, apesar de visar o mesmo objetivo, possuem abordagens
distintas. Enquanto o Complete-IOCO s e preocupa em, após gerar os possíveis caminhos de
teste, encontrar um conjunto de caracterização mínimo que possa diferenciar os estados e
concatenar esses resultados a fim de gerar a cobertura completa de testes, o n-Complete IOCO
visa identificar os estados incompatíveis, criando imediatamente um grafo que distingue estes
estados e, no fim, retornando esse grafo incrementado com todos os estados incompatíveis junto a
um conjunto de estados que são compatíveis. Este também possui a vantagem de adaptação da
prioridade de distinção do grafo, seja de entradas, caso a espera pelas saídas seja lenta, ou por
saídas para evitar condições de corrida.
Conclusão: Após analisar o processo de funcionamento de ambas as abordagens, é possível
concluir, por meio de um estudo de caso e conceitos, que apesar de ambos os métodos cumprirem
com o seu objetivo, o n-Complete-IOCO é melhor em distinção de estados por ser adaptável por
entradas ou saídas, enquanto que o Complete-IOCO distingue apenas em entradas. Entretanto, o
conjunto final de cobertura do Complete-IOCO é dito minimizado, já que tem conjunto de
distinção e de cobertura reduzido, otimizando assim o tempo de execução.
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Contexto: A arte digital é uma área interdisciplinar que está na fronteira entre a Arte e a Realidade
Virtual e que envolve outras áreas como computação e artes. Nesta área, soluções computacionais
são criadas para o desenvolvimento de obras de arte cujo resultado é também uma ferramenta
computacional. Na arte digital, o trabalho de criação de uma obra em equipe se mostra um desafio
tanto para cientistas quanto para os artistas envolvidos em projetos coletivos.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo estudar a colaboração e cooperação na criação de arte
digital trazendo como estudo de caso o ambiente de programação Mosaicode [1].
Método: O trabalho iniciou-se com a definição dos artefatos de software gerados neste ambiente
de programação. Para isto, fez-se a definição de uma área de trabalho para o compartilhamento de
artefatos com diferentes níveis de granularidade. Com isto, foi possível compartilhar o diagramas
feitos para gerar código, o código gerado até aplicações resultantes além dos blocos utilizados para
criar diagramas. Foi estudado o Computer Supported Cooperative Work (CSCW) e groupware para
entender os modelos de cooperação e aplicar algumas das ferramentas compatíveis com a aplicação.
Resultado: Como resultado foi possível enumerar diferentes maneiras de compartilhar arquivos
durante a criação artística e permitir a colaboração e cooperação durante o processo criativo. Além
disto, foi criado um chat para conversação, um workspace compartilhado entre os usuários da rede
local bem como o envio de arquivos e artefatos gerados pelo sistema.
Conclusão: A possibilidade de uma criação coletiva para o domínio específico da arte digital
possui características particulares e específicas que dificilmente encontra-se em contextos de
criação coletiva como o desenvolvimento de sistemas em empresas e demais contextos que
costumam ilustrar os casos de CSCW ou Groupware. No cenário deste trabalho, dificilmente
conseguimos aplicar diretamente o modelo 3C [2], devido ao fato de o mesmo costumar ser
horizontal e sem papéis de controle entre os envolvidos, o que exclui o papel do coordenador.
Apenas a comunicação e a colaboração foi suficiente para atender as demandas de um processo
criativo, embora foram avaliadas formas de coordenação independentes de coordenadores para
futuras implementações, como o TODO e POST-IT.
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Contexto: A utilização de computadores como uma mídia criativa [1] é antiga e demanda alguma
atenção especial. Desde muito tempo atrás, a maneira mais comum de desenvolver trabalhos
artísticos no computador se dá por meio da programação de computadores fazendo com que a
criação artística digital passe por linguagens, programação e ferramentas computacionais, permitindo
que artista e programadores possam fundir seus papéis na criação de peças de arte. Esta produção
artística medida pelo computador possibilita a cooperação e colaboração artística tanto na
apresentação quanto na criação e concepção de uma obra de arte. Assim, o computador pode estar
no palco no momento de apresentar uma peça ou no atelier no momento de criá-la. Esta produção,
para ser colaborativa, depende de ferramentas que permitam que a criação ocorra de maneira
particionada entre um grupo de artistas na criação da obra.
Objetivo: Esta pesquisa teve por objetivo acompanhar o processo de criação de um espetáculo que
reuniu artistas e programadores com diferentes background em Arte e Tecnologia.
Método: O acompanhamento da criação deste espetáculo contou com reuniões presenciais e com
diversas ferramentas para compartilhamento de dados (arquivos) e discussões em tempo real (chat)
e decisões tomadas com um tempo mais lento (emails e doodles). No fim, pudemos acompanhar
todo o processo de criação de um espetáculo de arte digital e verificar o suporte necessário para tal
criação [2]. A Internet e ferramentas online foram essenciais na criação e execução do espetáculo.
Remotamente, os membros da equipe recebiam informações e podiam opinar e alterar a concepção
da obra a qualquer momento. A comunicação livre gerada pelo uso das redes sociais foi parte
imprescindível desta criação.
Resultado: O resultado desta pesquisa foi uma lista de ferramentas já existentes de colaboração que
podem ser incorporadas a processos criativos tanto por usuários com diferentes backgrounds em arte
e em tecnologia além da documentação inicial de como este processo se deu.
Conclusão: Este trabalho apontou para questões tecnológicas sobre o trabalho criativo em grupo.
Porém, foi possível ao longo do mesmo notar que a criação não envolve apenas a tecnologia que
permitiria a comunicação mas também as questões de política que podem ser desencadeadas da
criação colaborativa, como o direito autoral e a propriedade intelectual.
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Contexto: As informações publicadas em ambientes de discussão virtual proporcionam novas
maneiras para se estudar a sociedade. Contudo, sua análise manual é inviável devido ao grande
volume de dados. O emprego de técnicas de mineração de dados vem contribuindo para descoberta
de conhecimentos nestas bases de dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD), por meio de
sua sumarização, análise de sentimentos e visualização automáticos. Entretanto, a participação do
especialista em todo o processo se apresenta como um desafio em análises multidisciplinares de
comunidades virtuais, onde o domínio do problema e os pesquisadores muitas vezes não pertencem
à área de Computação e KDD (Behja et al., 2012).
Objetivo: Desenvolver uma ferramenta e seu processo de uso para a análise interativa de
comunidades virtuais combinando técnicas de mineração de dados, permitindo aos pesquisadores
participarem de todas as etapas do processo de descoberta de conhecimento, por meio do ajuste
visual e intuitivo de parâmetros.
Método: Buscando um rigor na condução da pesquisa e diante de seu caráter de produção de novos
conhecimentos aliado à inovação tecnológica aplicada, utilizou-se o método de pesquisa e
desenvolvimento Design Science Research. Este método, amplamente indicado para pesquisas
científicas em Sistemas de Informação (Peffers et al., 2007), envolve a pesquisa, o desenvolvimento
e a avaliação paralelos de um artefato – objeto cuja construção segue métodos científicos. Para o
processo de uso da ferramenta, empregou-se a abordagem metodológica Grounded Theory, baseada
na coleta e análise sistemática dos dados para a construção de teorias que respondam às questões de
pesquisa propostas (Glaser, 2017).
Resultado: A ferramenta teve sua utilidade e usabilidade avaliadas por meio das metodologias
UTAUT2 e SUS, obtendo aceitação positiva. Foram realizadas análises em comunidades virtuais de
diferentes domínios – programação, neurociência e diabetes –, contribuindo com a produção novos
conhecimentos sobre as mesmas e validando a utilidade da ferramenta e de seu processo de uso.
Conclusão: A ferramenta desenvolvida possibilita a condução de pesquisas exploratórias em
comunidades virtuais, permitindo que pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento
empreguem técnicas de mineração de dados com controle de todas as etapas do processo KDD –
utilizando de sua expertise no domínio do problema para a construção de novos conhecimentos.
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Contexto: A Inteligência Artificial (IA) vem revolucionando a forma como interagimos com a
tecnologia, possibilitando inovações nas mais diversas áreas do conhecimento. Chatbots são IAs
capazes de interagir com humanos por meio do diálogo natural. Na área da Educação, a riqueza
e possibilidades de um fluxo de conversa tornam o aprendizado mais reflexivo, dinâmico e
motivador, indo além da simples leitura estática de conteúdos educacionais (Mondal et al., 2018).
Objetivo: Criação, por alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, de uma base de conhecimento
sobre construções históricas de Barbacena no contexto das disciplinas de História e de Artes,
utilizada para treinar um chatbot educacional. O trabalho se inspira no projeto "A Voz da Arte"
da IBM, que utilizou sua IA Watson para aprender sobre obras da Pinacoteca de São Paulo
(Gaia et al., 2019), permitindo aos visitantes do museu realizarem perguntas livres para as obras.
Método: Os alunos consultaram fontes históricas sobre as construções selecionadas e realizaram
visitas guiadas e entrevistas, com o apoio do arquiteto do Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico e Artístico de Barbacena e das professoras de História e de Artes. Também visitaram
o Laboratório de Robótica e Inovação do IF Barbacena, onde aprenderam conceitos básicos sobre
IA e como computadores podem ser ensinados com base em exemplos. A partir dessas
experiências, foram elaboradas questões e respostas para a base de conhecimento do chatbot.
Resultado: Desenvolvimento de um chatbot para responder a dúvidas e curiosidades sobre
construções históricas de Barbacena, utilizando a Watson Conversation API, uma interface
simples para que pessoas que não são da área de TI consigam desenvolver e ensinar conteúdo a um
chatbot (Mazon, 2018).
Conclusão: A popularização de tecnologias de IA tornam o desenvolvimento de chatbots
acessível a pessoas com poucos conhecimentos em TI, viabilizando novos recursos educacionais
mediados pela tecnologia. Isso permite que estudantes interajam diretamente por meio do diálogo,
apresentando dúvidas e curiosidades e sendo conduzidos em uma discussão interativa em busca de
novas descobertas.
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Contexto: A colagem faz parte da história da arte e é utilizada há muito tempo sendo uma técnica
que consiste em agrupar elementos diversificados para se chegar em novos resultados estéticos
Após a incorporação da técnica a vários movimentos artísticos no decorrer do século XX, em
conjunto com o desenvolvimento tecnológico da época e a popularização dos computadores, novas
possibilidades começaram a surgir para a colagem em arte [Vargas; de Souza 2011]. Para permitir a
colagem a partir de vídeos do YouTube e a criação de web arte, apresentamos o GlueTube, uma
aplicação online capaz de contribuir para a criação música concreta [Palombini 1993].
Objetivo: O objetivo do GlueTube é possibilitar a produção de colagens utilizando trechos de
vídeos diretamente do YouTube, utilizando a API do mesmo e sem que estes vídeos sejam copiados
localmente.
Método: O desenvolvimento da ferramenta iniciou-se partindo do estudo da API criada pelo
Google, que permite o controle quase total do vídeo no navegador. Uma vez listadas as
funcionalidades, partiu-se para critérios estéticos em que foram verificadas quais funcionalidades
seriam importantes para a criação de música concreta. Unindo as funcionalidades disponíveis com
os critérios estéticos, passou-se a pensar em qual processo de criação poderia ser utilizado para
compor utilizando esta ferramenta, chegando-se a uma meta partitura XML com as características
dos trechos recortados e utilizados nas colagens.
Resultado: A pesquisa até o presente momento resultou em uma ferramenta que permite a criação
de remixes e samples, a partir do YouTube. Com esta ferramenta é possível trabalhar a criação
musical quanto visual, expandindo o leque de criação da aplicação. Esta pesquisa resultou ainda em
um trabalho artístico intitulado “Black Lives Matter”, uma colagem feita a partir de vídeos
disponíveis no YouTube acompanhada de performer gestual e que aborda questões sociais sobre o
racismo.
Conclusão: A internet tem sido usada como uma vasta plataforma para a distribuição de conteúdo
digital que pode fazer parte de novas criações artísticas ou mesmo servir de inspiração para isso.
Porém, com a falta de ferramentas online, o uso ilegal desse conteúdo torna-se comum. Este
trabalho busca trazer novas questões sobre direito autoral e colagem sobre material online por
utilizar este material diretamente do site que o disponibiliza, no caso, o Youtube. Tal
questionamento eleva a contribuição deste trabalho para além da ferramenta e apresenta uma nova
possibilidade para a produção de web arte.
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Contexto: No atual cenário mundial, a população está cada vez mais conectada às tecnologias,
como os celulares e computadores. Assim, vários setores viram na tecnologia uma forma de
promover seus negócios. Um deles é o setor de serviços alimentícios, que tem utilizado
aplicativos e-commerce para realização de vendas, possibilitando que todo o processo, desde a
visualização do cardápio até a realização do pagamento seja feita por meio digital.
Objetivo: Este trabalho propôs a criação de um aplicativo inovador que possibilite a promoção e
venda de produtos fornecidos por estabelecimentos alimentícios, como restaurantes, lanchonetes e
bares. O foco foi realizar melhorias de aspectos da interface de usuário (IU), tais como usabilidade e
harmonia da tela, aspectos não trabalhados em outros aplicativos do mesmo ramo e inovando na
apresentação das informações, possibilitando que mesmo o usuário que não tenha muito
domínio das tecnologias consiga manuseá-lo sem dificuldades.
Método: Foi utilizado o método Design Science Research [HEVNER, 2004] para entender a
situação frente a trabalhos já existentes. Uma Revisão Sistemática possibilitou a pesquisa na
literatura de aplicativos do mesmo ramo. Outra etapa foi a pesquisa intencional realizada com
pessoas da região na qual o aplicativo visa ser lançado para entender os pontos positivos e
negativos dos outros aplicativos que já atuam nessa região. Por fim, foi realizado o projeto da IU
com base nas 10 heurísticas de Nielsen [NIELSEN, 1990], que auxiliam o desenvolvedor a
construir uma IU eficiente e simples de usar.
Resultado: Após todo o estudo e desenvolvimento realizado, foi possível construir uma IU com
vantagens em relação aos demais sistemas e-commerce, destacando a apresentação do cardápio
que foi estudada para incluir informações como ingredientes e foto do produto, característica ausente
em todas as outras aplicações. Também foram colocadas informações sobre os estabelecimentos,
tornando mais fácil a compreensão do usuário e que fazem com que a interface seja harmônica,
além de despertar o interesse do cliente.
Conclusão: Há uma grande preocupação dos desenvolvedores em criar aplicativos de forma rápida,
com um bom banco de dados e que ocupe pouco espaço no dispositivo, mas a estrutura da IU é,
muitas vezes, deixada em segundo plano. Este projeto visou dar maior atenção a esse ponto, já que
a IU é a única parte do aplicativo que realmente o usuário terá contato direto, sendo, portanto, a
parte que convidará o usuário a se interessar em utilizar um aplicativo.
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Contexto: No século XXI, metodologias de ensino tem sido criadas para retirar o aluno da posição
de ouvinte e torná-lo interativo com a aprendizagem, ao mesmo tempo que o professor s e torna
um mediador que guia o aluno pelos conceitos e práticas. O Moodle (MOODLE PARTNERS,
2018) é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que fornece recursos para apoiar o
aprendizado. Um desses recursos é o H5P, cuja ideia é disponibilizar ferramentas necessárias
para criação de jogos educacionais e conteúdos dinâmicos, que podem ser integrados a qualquer
AVA de forma simples e sem demandar conhecimento em programação.
Objetivo: utilizar o HP5 para criar um Recurso Educacional Aberto (REA) para o Campus
Virtual (instância do Moodle na UFSJ) para tornar o ensino diferente do convencional.
Método: A fim de melhorar a interação do professor com o Campus Virtual e também fomentar a
ideia da criação de conteúdos interativos, diversos estudos na área de Interação Humano-
Computador foram feitos. Uma pesquisa foi realizada com 150 professores da UFSJ
questionando quais recursos eram mais utilizados pelos docentes. Assim, o conteúdo pesquisado
foi o H5P, por ser um dos recursos menos utilizados. O H5P é uma ferramenta em que é possível
criar, editar e publicar conteúdos interativos no Moodle ou outro LMS, como foi citado, um tipo
de REA para facilitar a aprendizagem. Pode-se criar conteúdos que vão desde um jogo da
memória interativo, questionários, apresentações interativas com textos, áudios e vídeos, quizzes
com opções de múltipla escolha, arraste e solte entre outros.
Resultado: Na pesquisa realizada com os professores, foi identificado que o recurso H5P era um
dos menos utilizados, sendo todos eles recursos interativos. Estes recursos poderiam ser
explorados pelos professores para inovar suas aulas e trazer à tona o ensino híbrido para o seu
dia a dia. Já a criação do REA teve como objetivo promover o acesso, uso e reúso de bens
educacionais para docentes e discentes.
Conclusão: O Moodle é um AVA amplamente utilizado nas instituições de ensino e possui
inúmeros recursos que podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, este
trabalho identificou e explorou atividades e recursos disponíveis na plataforma Moodle, utilizando
o REA e destacando os recursos mais comuns e aqueles menos explorados. Sua criação seguiu a
ideia de levar o conhecimento a todos os professores e também alunos para que todos tenham
direito e acesso à educação híbrida e de qualidade.

Referências
MOODLE PARTNERS (Australia). Moodle. 2018. Disponível em: <https://moodle.org/?lang=pt_br>. Acesso em: 13 ago. 2019.

OLIVEIRA, M. G.; PONTES, L. Metodologia ativa no processo de aprendizado do conceito de cuidar: um relato de experiência. X
Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2011. Acesso em: 14 de
setembro de 2013.



26

QVaX – Uma Proposta para o Gerenciamento do
Estoque de Vacinas

João Victor Caetano, Matheus Reis Lima Rodrigues, Remo Gresta, Samuel Ribeiro, Valney
de Paiva Faria

Departamento de Ciência da Computação (DCOMP)
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
CEP 36.301-360 – São João del-Rei – MG – Brasil

caetanosjoao@gmail.com, matheus.reislr@gmail.com, remoogg@gmail.com,
samuelfd1234@gmail.com, valneyfaria@gmail.com

Contexto: Um grande desafio para os profissionais da saúde é aumentar as taxas de acerto no
momento da aplicação de vacinas, garantindo assim que os programas de vacinação sejam
realizados com sucesso e atinjam o máximo possível de pessoas vulneráveis. Para alguns desses
profissionais, torna-se um problema garantir, todos os dias, que as vacinas que serão utilizadas
são as corretas e estão dentro do prazo de validade. Isso se torna um problema maior para
profissionais que possuem dificuldades para enxergar rótulos pequenos e que muitas vezes
podem gerar confusão
Objetivo: O objetivo deste trabalho é reunir conhecimentos adquiridos ao longo do curso de
Ciência da Computação na UFSJ juntamente com tecnologias atuais para permitir a criação de
um aplicativo para celulares Android que permita ler uma etiqueta sobreposta na ampola de
vacina a fim de permitir a obtenção rápida das informações básicas da mesma.
Método: Cada ampola receberá uma etiqueta em formato de QR CODE contendo as informações
básicas que permitem ao profissional identificar a vacina, o lote e a data de validade. A etiqueta
poderá ser lida por meio do aplicativo QVaX, que deverá estar instalado no dispositivo do
profissional. Basta que o aplicativo seja aberto, o celular apontado para a etiqueta QR CODE
sobre a ampola e as informações são exibidas na tela para o profissional. Além disso, caso a vacina
esteja fora de seu prazo de validade, um aviso será exibido na tela.
Resultado: Não é recomendada a utilização de figuras por causa do espaço necessário. Neste
momento, ainda não se pôde aplicar a ferramenta em um ambiente real devido à não conclusão da
ferramenta e em decorrência da formatura de alguns membros do projeto. No entanto, em testes
com enfermeiras conhecidas pelos membros envolvidos, pôde-se notar uma aceitação favorável do
método.
Conclusão: A ferramenta QVaX pode se tornar uma grande aliada dos profissionais de saúde
devido às suas características e sua ampla possibilidade de utilização, além do baixo custo de
implementação, visto que, atualmente, grande parte das pessoas possui um smartphone. A
ferramenta pode ser capaz de auxiliar e democratizar o acesso ao trabalho para pessoas que
possuem capacidades visuais reduzidas. Espera-se que este trabalho traga inspiração para outros
desenvolvedores do gênero.
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Contexto: O protocolo Musical Instrument Digital Interface (MIDI) consiste em uma linguagem
numérica para instrumentos musicais eletrônicos capaz de transmitir informações relacionadas à
altura, duração e intensidade de notas musicais entre diferentes dispositivos. Este protocolo torna
viável a criação de acompanhamentos musicais para instrumentistas solistas e cantores. A partir
da utilização de softwares de sequenciamento baseados neste protocolo, podemos modificar
arquivos de música simbólica para alterar certos aspectos musicais como, arranjo, orquestração,
timbre e andamentos de forma a facilitar o estudo do aluno atendendo às suas necessidades.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é pesquisar as orquestrações e arranjos utilizando para isto
ferramentas computacionais de escrita para música simbólica em formatos como o já descrito
protocolo MIDI e verificar as possibilidades atuais da área conhecida como Computer Aided Music
Composition (CAMC) [2].
Método: A aplicação do sequenciamento MIDI foi feita no contexto de sala de aula, inicialmente
como arranjo e orquestração, e se estendendo à composição musical de forma a amenizar a
abstração durante o processo composicional. O compositor teve a possibilidade de sequenciar sua
peça em uma notação MIDI e ouvir o resultado com diferentes instrumentações [1].
Resultado: Como resultado obtivemos uma série de orquestrações feitas com ferramentas
computacionais de apoio à escrita musical. Também verificou-se a eficiência do MIDI no
desenvolvimento de instrumentistas a partir de diferentes ferramentas computacionais.
Conclusão: Visamos verificar neste trabalho a possibilidade de utilizar ferramentas
computacionais para apoio a composição, orquestração e arranjo, em especial as ferramentas
baseadas no protocolo MIDI e na escrita musical simbólica no contexto do ensino e aprendizado
de música. Com isto, temos um primeiro resultado de que o uso deste protocolo como
acompanhamento contribui para o desenvolvimento da técnica, do improviso e da escuta. Em
trabalhos futuros, iremos ampliar a gama de ferramentas pesquisadas de maneira a aumentar o
escopo da pesquisa.
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Contexto: A música eletrônica tem apresentado um crescimento exponencial nos últimos anos.
Segundo a International Music Summit, somente em 2017, o gênero apresentou um aumento de 3%
em relação ao ano anterior, atingindo o valor de mercado de US$ 7,4 bilhões. Dentro desse
segmento, destacam-se os controladores MIDI, que são hardwares que transmitem o protocolo de
mesmo nome e monitoram os parâmetros da música, como altura tonal, volume e timbre [Watson
2007] [Huber 2012] [Edstrom 2016].
Objetivo: Tendo em vista a importância dos controladores MIDI para a música atual, a pesquisa
propõe a montagem desse equipamento tendo como base um microcontrolador Arduino Pro Micro.
Método: Para criar essa versão do equipamento, foi utilizado um Arduino Pro Micro, Multiplexador
CD4067, Protoboard, potenciômetros giratórios, 16 botões tácteis de fliperama e fios condutores
padrão AWG. Todo o equipamento foi envolto em um case de acrílico para garantir sustentação e
proteger os equipamentos eletrônicos. Toda a parte lógica do projeto foi feita na Integrated
Development Environment (IDE) do próprio Arduino, na versão 1.6.8. Os testes foram realizados
no software Ableton Live 9 Suite.
Resultado: Ao aplicar o hardware para controle de kits virtuais de bateria, sendo eles KitCore 606,
Kit-Core Stark e Kit Clean, verificou-se que a quantidade de botões supriu a necessidade de peças
da bateria, tornando o uso desse instrumento mais fácil e dinâmico. É importante ressaltar que o
controlador pode ser aplicado em qualquer kit do Ableton Live 9 Suite. Além disso, a latência
indicada foi de 0,3 ms, sendo que o máximo aceitável é 10 ms. Portanto, esse parâmetro encaixou-
se perfeitamente nos requisitos.
Conclusão: Este trabalho propiciou uma nova e econômica abordagem para a criação de um
controlador MIDI. Os testes também mostraram excelente desempenho, já que o controlador supriu
todas as necessidades do instrumento a qual foi submetido e ainda provou-se útil para apresentações
ao vivo. Com relação a estrutura do equipamento, é importante destacar que ele apresenta a mesma
funcionalidade e precisão de modelos consagrados no mercado. Por fim, o trabalho contribui para
novas formas de produção de instrumentos eletrônicos e para pesquisas que envolvam componentes
eletrônicos na música. Ainda, aparece como um novo campo a ser explorado por hobbistas.
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