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CET001 - Desenvolvimento de aplicações da realidade virtual e aumentada na 
área da educação 
 

 

Apresentador: BORBA, Luiz Elino Machado 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2016/006 

 

 

A Educação a nível mundial está demandando cada vez mais novos métodos de ensino que visem a 

melhor qualidade possível na transmissão de novos conhecimentos e o Brasil não é exceção. 

Atualmente vive-se em um período marcado pela crescente dependência entre pessoas e tecnologia. 

E com o avanço da mesma, áreas cada vez mais imersivas vem sido exploradas, como é o caso da 

Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA). Este trabalho tem como principal motivação o 

desenvolvimento de um sistema intuitivo que execute em aparelhos mobile como: Smart Phone e 

Tablet, entre outros aparelhos que tenham um sistema operacional do tipo Android. O principal foco 

de suas aplicações refere-se a área de conhecimento histórico e curiosidades a respeito de objetos 

do cotidiano, com um simples mover da câmera do celular e um toque é possível identificar objetos 

e saber mais a respeito de sua história, criação e utilidades do mesmo. Possibilitando assim, que o 

usuário entre em um processo de constante aprendizado. Principalmente aos mais curiosos, 

adolescentes e crianças. As tecnologias utilizadas foram android, linguagem de programação Java e 

o framework de Realidade Aumentada Vulforia. O Android é uma plataforma com um conjunto 

completo de software para dispositivos moveis que inclui um Sistema Operacional (SO) e 

importantes aplicativos. O Vuforia é um kit de desenvolvimento de software (SDK), criado pela 

empresa Qualcomm, que possibilita o desenvolvimento de aplicações de RA para dispositivos 

móveis, tendo compatibilidade com as plataformas base de dispositivos mais atuais.  O aplicativo 

tem como objetivo visualizar objetos 3D utilizando Realidade Aumentada através do reconhecimento 

de padrões em imagens 2D. Foram realizados testes do SDK da biblioteca Vulforia utilizando um 

dispositivo móvel contendo a plataforma Android no aparelho Tablet SamSung Galaxi Tab 2. Diante 

disso, é perfeitamente concebível que a aplicação desenvolvida está norteada em um processo mais 

dinâmico, imersivo e principalmente divertido para o aluno. Possibilitando o aumento na qualidade 

de ensino, diminuição na evasão escolar e principalmente o incentivo para a descoberta de novas 

ideias. Pois os mesmos não mais verão as escolas como aquele ambiente tedioso e estático. Verão 

como locais atrativos e cheios de novas experiências. Pretende-se como trabalho futuro dar 

continuidade no desenvolvimento do serious game que irá mostrar informações de objetos reais com 

finalidade educativa.  
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CET002 - Desenvolvimento de um ambiente inteligente utilizando as redes 
neurais artificiais na área de educação 
 

 

Apresentador: CAMPOS, Bruno Araújo 

Orientador: VITA, Stefano Schwenck Borges Vale 

Bolsa: PIBITI-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2016/017 

 

 

A evasão escolar é um dos problemas mais complexos e cruciais na educação atingindo vários níveis 

e modalidades de ensino. O projeto tem o intuito de aumentar os índices de permanência e 

conclusão dos estudantes de graduação, por exemplo, e minimizar os prejuízos sociais, econômicos, 

políticos, acadêmicos e financeiros causados a todos os envolvidos no processo educacional. Uma 

vez, conhecendo o perfil do aluno evadido. Nesse contexto, é muito importante desenvolvimento de 

métodos e instrumentos avaliação de estudantes em risco de evasão, possibilitando o planejamento 

de ações para o saneamento da situação. Assim sendo, este trabalho, tem por objetivo apresentar 

um sistema inteligente, desenvolvido para a avaliação de grupos de risco de evasão discente 

utilizando uma rede neural artificial do tipo perceptron multicamadas. A consistência dos resultados, 

com índice de acerto do grupo evasivo em torno de 80% torna a rede com boa eficácia. Para a 

construção do trabalho foram usados a linguagem Java e frameworks que possuem bibliotecas de 

redes neurais artificiais. Dentre algumas topologias utilizadas, a topologia escolhida neste trabalho é 

uma rede neural multicamadas, constituída de nove neurônios (terminais) na entrada, dois 

neurônios na camada escondida e 1 neurônio de saída. O algoritmo backpropagation foi utilizado no 

treinamento da rede. A base de dados usada para o treinamento e validação da rede equivale a 

informações de 100 discentes. Estas informações referem-se a idade, situação financeira, período 

atual que o discente está cursando, distância da residência ao campus, qualidade dos professores, 

infraestrutura da escola, entre outros. Os dados dos discentes utilizados são públicos. Para o 

treinamento da rede foram usados 70% destes dados, isto é, 70 casos de alunos que desistiram ou 

não do curso. Em seguida, na fase de validação, os 30% restantes foram apresentados à rede.  Os 

resultados se tornaram eficientes em cerca de 85% destes casos na melhor configuração de rede e 

framework utilizados. Com os resultados obtidos, no momento em que foram apresentados a rede 

(sistema) dados de alunos, o sistema indicou, com 85% de chance desse aluno desistir ou não do 

curso. Destaca-se que esta proposta é arrojada e inovadora, pois pode-se identificar precocemente, 

ainda no primeiro semestre do curso, o grupo de estudantes em risco de evasão e suas possíveis 

causas. 

 

Palavras-chave: redes neurais artificiais; evasão discente; inteligência artificial. 
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CET003 - Desenvolvimento de aplicações da automação e robótica utilizando a 
bio-engenharia aplicada na área da saúde para indivíduos com necessidades 

especiais 
 

 

Apresentador: GOMES, Thalison Carlos Fernandes 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2014/022 

 

 

A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa que atinge principalmente a 

população na faixa etária acima de 60 anos. A DP apresenta comprometimentos motores, como o 

tremor, a bradicinesia, a rigidez muscular e em fases avançadas a instabilidade postural, 

comprometendo a realização de atividades de vida diária.  Apesar dos avanços científicos, a doença 

continua incurável, mas deve ser tratada combatendo os sintomas, além de diminuir seu progresso, 

nesse aspecto a reabilitação tem um papel fundamental para a manutenção das funções dos 

indivíduos com DP. Neste contexto, a cura da doença de Parkinson (DP) continua a ser um dos 

maiores desafios, em que a informação multimodal coletada dos indivíduos e sua compreensão 

desempenham um papel fundamental no diagnóstico e monitoramento do progresso da doença. Este 

trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema voltado para reabilitação de pacientes com DP 

através de feedback visual para movimentos das mãos e dos braços, com o objetivo de uma análise 

prospectiva da evolução durante o processo de reabilitação. Sobre a relação nos aspectos 

metodológicos e tecnológicos, para a implementação desse sistema foi utilizado a RV (Realidade 

Virtual) e o sensor Kinect para captura dos movimentos. A linguagem utilizada foi o C#, dispondo de 

animações e interações com o usuário. Além disso, foi utilizada a plataforma Unity. O Kinect 

possibilita que o usuário interaja com o dispositivo apenas com gestos e movimentos sem a 

necessidade de um controle, esses movimentos são capturados por câmeras e sensores trazendo 

um jogo mais real para a vida dos usuários. A Unity é uma poderosa ferramenta que nos permite a 

compilação de jogos e aplicativos em 2D e 3D com uma qualidade impressionante, à engine oferece 

a tecnologia mais avançada em termos de renderização, iluminação, terrenos, partículas, física, 

áudio, programação e networking. Neste projeto foi desenvolvida uma aplicação contendo dois 

cenários com o objetivo de auxiliar na reabilitação do paciente com Doença de Parkinson e ao 

mesmo tempo monitorar a evolução do paciente ao longo do tratamento para auxiliar nas análises 

do profissional responsável. O primeiro cenário realiza a reabilitação das mãos e o segundo cenário 

realiza a reabilitação voltada para os movimentos dos braços, através de bolas que simula os 

movimentos diários, como por exemplo, um pentear de cabelo. Neste projeto foi mostrado que é 

possível criar uma aplicação que auxilie tanto o profissional de fisioterapia, mostrando dados e 

análises das sessões de reabilitação, quanto no tratamento por feedback de movimentos realizado 

pelo paciente. A evolução da tecnologia possibilita que sejam dados auxílios a tratamentos como a 

doença de Parkinson, utilizando de ferramentas que já estão à disposição da sociedade para isto. 

 

Palavras-chave: realidade virtual; reabilitação; doença de Parkinson. 
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CET004 - Variações climáticas locais, eventos epidemiológicos e percepções 
socioambientais 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Jéssica do Nascimento 

Orientador: ALMEIDA, Fabrício Pelizer de 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Produção 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2018/007 

 

 

O crescimento populacional urbano, a expansão das atividades econômicas no Brasil Central, 

acompanhado da demanda por bens e serviços, a falta de estrutura urbana que acompanha as 

demandas sociais e econômicas, considerando a sinergia com eventos climáticos e o aumento de 

custos e despesas públicas socioambientais são fundamentais para a compreensão acerca do 

surgimento de doenças, proliferação de vetores e epidemias que acometem a população, e que 

acabam comprometendo a saúde pública e a qualidade de vida das cidades. Especificamente para a 

dengue, constituem-se em um cenário bastante pessimista para os centros urbanos no país. Nesse 

sentido, o objetivo desse trabalho é o de desenvolver um modelo estatístico de choque-efeito entre 

os registros históricos de variáveis climáticas e os dados de casos notificados de dengue no 

município de Uberlândia (MG).Foram extraídos e organizados os dados secundários das séries 

históricas mensais climatológicas - precipitação total (ppt em mm), temperatura média (tpm em ºC) 

e umidade relativa média (urm em %) junto ao BDMEP, referente à Estação Climatológica 

Convencional do município de Uberlândia (MG), e os casos notificados de dengue (cnd), para o 

mesmo município, junto ao sítio do Ministério da Saúde (MS), ajustados mensalmente, considerando 

as semanas do calendário epidemiológico. Para o estudo de séries foi proposto um estudo estatístico 

composto por um modelo de vetores auto regressivos (VAR), que permite ponderar o impacto das 

variáveis climáticas no levantamento de informações sobre os casos de dengue no município de 

Uberlândia (MG). As análises foram conduzidas com o auxílio do software gratuito Gretl (v. 2017d). 

De acordo com as análises prévias (e ainda não conclusivas), pode-se afirmar que o aumento na 

temperatura em um determinado mês, corresponde ao incremento no número de casos de dengue 

no mês seguinte, reduzindo o efeito ao longo dos meses seguintes ao impacto. Esse efeito, espera-

se que seja maior que o da precipitação e bem mais expressivo que a transmissão de impactos da 

série de dados da umidade relativa do ar, nos casos notificados de dengue já no mês seguinte. A 

métrica desses impactos e a capacidade de transmissão dos efeitos ao longo dos meses, já com as 

defasagens do conjunto de séries serão descritas no decorrer dos próximos meses que antecedem o 

XIX SEMIC.A discussão do trabalho pretende abordar a necessidade de se incluir o monitoramento 

dos componentes climáticos na pauta das políticas públicas locais voltadas à vigilância 

epidemiológica, dado à expectativa preliminar de efeito positivo de transmissão obtido entre as 

séries para o período à ser confirmado na pesquisa. O trabalho pretende ainda, corroborar com 

diversas outras pesquisas que demonstram a franca adaptabilidade climática dos mosquitos 

transmissores da dengue, especialmente quanto aos períodos severos de seca e elevação da 

temperatura. 

 

Palavras-chave: variações climáticas; modelagem ambiental; dengue. 
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CET005 - Análise de aplicações da realidade virtual e aumentada para cateterismo 
cardíaco 
 

 

Apresentador: SILVA, Hériton Magno Gomes 

Orientador: OLIVEIRA, Luciene Chagas de 

Bolsa: PIITI-UNIUBE 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2016/006 

 

 

Recentemente, observa-se que o desenvolvimento da tecnologia da informação vem auxiliando 

inúmeras práticas na área da saúde, em atividades como diagnóstico, terapia, gerenciamento e 

educação, o que exige a necessidade de mudanças e desenvolvimento de novas habilidades pelos 

profissionais das áreas envolvidas. Neste campo, a Realidade Virtual e Aumentada (RVA) definida 

como a inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao usuário, em tempo real, com o 

apoio de algum dispositivo tecnológico, vem trazendo novas possibilidades para criação, 

modelagem, visualização, interação e simulação tridimensional de imagens, proporcionando 

interfaces avançadas capazes de gerar a imersão do usuário em ambientes com os quais pode 

interagir e explorar. Este trabalho tem como objetivo propor uma nova ferramenta de RV para 

aprendizagem e treinamento referente ao exame de cateterismo cardíaco, unindo as áreas da saúde 

e educação. Além disso, este sistema motiva o aprendizado dos alunos de maneira interativa e 

lúdica, tornando o ensino mais atrativo, dinâmico, fácil, rápido e eficaz. Na fase de análise foram 

realizadas várias pesquisas para verificação de quais ferramentas melhor atendem a aplicação. 

Durante o desenvolvimento foram estudados detalhes sobre modelagem no software Maya 3D, 

foram estudadas formas geométricas, texturas, materiais e renderização. Posteriormente, todas as 

modelagens e animações foram passadas para o programa Unity 3d afim de criar as telas 

(chamadas de cenas dentro do software) e os controles para usuário, sendo que somado ao 

cateterismo. O aplicativo serious game para simular um cateterismo cardíaco contribui na formação 

de estudantes e funcionários. Na aplicação, caso o usuário pressione a opção para começar um 

procedimento são exibidas algumas informações básicas sobre o uso do aplicativo seguidas de 

regras as quais devem ser seguidas no procedimento real (higiene, verificação do paciente, 

luminosidade, etc.), assim que passadas essas informações uma nova tela aparece contendo o 

paciente em uma maca, o canto superior esquerdo com algumas ferramentas médicas e um cateter. 

Primeiramente é necessário realizar o corte para entrada do cateter, uma instrução será colocada na 

tela. Com o corte realizado o usuário deverá seguir as instruções, colocar o cateter na artéria, a 

partir daí o usuário passa a controlar o cateter pelo interior da artéria, caso seja encontrada alguma 

obstrução o usuário a verá destacada e com informações de como proceder nesses casos. A partir 

de pesquisas realizadas e análises conduzidas, verifica-se, que apesar de inúmeros sistemas 

desenvolvidos, ainda há vários desafios a serem superados a fim de que as aplicações de RV sejam 

incluídas na rotina dos profissionais da área de saúde. Aplicando o serious game no ensino e 

treinamento sabe-se que com essa interação e desafios gerados no jogo o ensino pode se tornar 

mais interessante, possibilitando que o aluno aprenda de forma diferente e mais atrativa. 

 

Palavras-chave: serious game; realidade virtual; cateterismo cardíaco. 
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CET006 - Algoritmos genéticos aplicados na recuperação da informação: 
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Curso: Graduação em Engenharia de Computação 

Projeto: PIBITI 2017/022 

 

 

A recuperação de informação é uma área da computação responsável em desenvolver e investigar a 

eficiência e eficácia das buscas em um sistema computacional, de modo que os resultados destas 

buscas sejam relevantes ao usuário do sistema e, sobretudo, coerentes com sua expressão de 

busca. Tendo em vista as limitações e o esgotamento dos modelos matemáticos, surgem novas 

abordagens para o problema do tratamento e recuperação da informação. Os algoritmos genéticos 

surgiram para solucionar e/ou otimizar problemas que seriam inviáveis a resolução/otimização pela 

computação convencional e os algoritmos genéticos multiobjetivos visam otimizar múltiplos 

objetivos atendendo várias restrições de um problema. A recuperação de uma informação mais 

precisa e relevante necessita de uma classe desses algoritmos para solucioná-la. O objetivo deste 

trabalho é investigar aplicações de algoritmos genéticos e algoritmos genéticos multiobjetivos e 

implementar protótipos de aplicações dos Algoritmos Genéticos na recuperação de informação. A 

metodologia escolhida foi verificar o comportamento das técnicas de otimização multiobjetivos e dos 

algoritmos genéticos básicos para otimizar duas funções matemáticas, em seguida, aplicação da 

otimização multiobjetivos para implementar um protótipo de recuperação de informação. Em um 

primeiro momento implementou-se versões dos algoritmos genéticos multiobjetivos e básico para 

otimizar duas funções matemáticas (dois objetivos) em paralelo. Notou-se que os resultados da 

otimização multiobjetivos obteve melhores resultados frente aos resultados proporcionados pela 

implementação do algoritmo genético simples. Depois, um protótipo foi implementado usando um 

algoritmo genético multiobjetivos NSGA2 para recuperação de informação. Neste protótipo, 

percebeu-se a ótima capacidade de um algoritmo genético multiobjetivo empregado a recuperação 

de informação. Após a implementação de versões de algoritmos genéticos multiobjetivos e simples 

verificou-se que a utilização dos algoritmos genéticos multiobjetivos são mais eficazes em relação 

aos algoritmos simples, pois, eles otimizam cada objetivo de forma separada, enquanto os 

algoritmos genéticos simples tentam otimizar uma função matemática, sendo esta função composta 

por todos os objetivos. 
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Atualmente, tem ocorrido diversos acidentes ambientais, em muitos casos com a existência de 

danos catastróficos ao meio ambiente e ao ser humano. Alguns desses acidentes tem sido 

relacionado a falta de conhecimento do correto armazenamento e manuseio de produtos químicos 

perigosos.  As normas nacionais existentes para regulamentação do uso e manuseio de produtos 

tóxicos e/ou perigosos são recentes e muitas hipóteses acidentais não foram contempladas de forma 

explicita. Porém, os acidentes estão ocorrendo e quando não são aplicadas medidas preventivas, 

deve-se lançar mão de medidas corretivas, em decorrência de danos graves e geralmente mais 

onerosos quando se trata de recuperação. As condições climáticas, ou seja, mudanças na atmosfera 

tem sido um fator relevante na ocorrência de acidentes, principalmente a atmosfera carregada 

eletricamente. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um software para o 

estudo de análise de risco a ser realizado em atmosfera modificada. O projeto utilizou a UML 

(Unified Modeling Language) para suporte à documentação de desenvolvimento do sistema. Nesta 

etapa de construção do software foi elaborado o diagrama de Casos de Uso. Para a construção do 

software foram utilizadas as seguintes tecnologias: Java, Javascript, CSS e a linguagem SQL para 

acesso a banco de dados. Este estudo visou a criação de um software que proporciona o 

gerenciamento da ocorrência de sinistros em tanques de armazenamento de combustíveis e a 

indicação dos elementos necessários para simulação e comprovações de estudos sobre acidentes 

ambientais em tanques de combustíveis. O software realiza a estimativa das dimensões, 

características e custos que pode ser utilizado para comprovação dos resultados simulados. Além 

disso, o software possibilitou os cálculos das seguintes variáveis: temperatura, pressão, volume e 

descarga elétrica, tanto interna como externa dos tanques de combustíveis. Com isso, torna-se 

possível a aplicação de medidas de controle mais eficazes na ocorrência de vazamentos ou 

modificações atmosféricas. De forma geral, os empreendimentos que possuem substâncias tóxicas 

e/ou inflamáveis estão sendo obrigados a investirem em estudos de análises de riscos, em 

elaboração de programas de gerenciamento de riscos com a finalidade de reduzir os riscos de 

acidentes. Diante disto, a elaboração de estudos que apontem as particularidades da região onde 

encontra-se o empreendimento, a adoção de medidas preventivas para evitar incêndios e explosões 

são de grande importância. Quando se trata de armazenamentos de combustíveis para empresas 

produtoras ou distribuidoras, a quantidade de produto geralmente é imensa, passando dos milhares 

de litros. Portanto, torna-se muito difícil realizar modificações nestas estruturas. Por isso, a 

elaboração de softwares para simular e identificar os pontos mais críticos do processo, bem como os 

pontos ótimos, são extremamente relevantes. 

 

Palavras-chave: atmosfera modificada; análise de risco; desenvolvimento de software. 
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