
ANEXO III 

Quadro I – Distribuição de Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa do PPG 

 

O aluno deve escolher três dos projetos abaixo em ordem de preferência, preenchendo o 

formulário no ANEXO VII (item 6). Não é garantido que o aluno seja alocado em tais 

projetos, mas o comitê utilizará tais escolhas como um direcionamento na alocação dos 

alunos. 

Ver lista atualizada em: http://ppgi.ci.ufpb.br 

I - Linha de Pesquisa: COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

 Prof. Dr. Anand Subramanian (E-mail: anand@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Algoritmos eficientes para problemas de otimização combinatória: de maneira 

geral, um problema de otimização combinatória é um problema discreto de otimização em que 

se deseja encontrar uma solução, em um conjunto finito de soluções, que minimiza ou maximiza 

uma dada função objetivo. Problemas desta natureza estão presentes em diversas áreas do 

conhecimento. Aplicações podem ser encontradas em problemas de logística, gestão da 

produção, alocação de recursos, aviação, eficiência energética, biologia computacional, 

clusterização, música (composição algorítmica), gestão de atividades acadêmicas, hospitalares, 

esportivas, jurídicas, etc. Dessa forma, o interesse de se estudar tais problemas não é apenas 

pela dificuldade de resolvê-los, mas também pela importância prática. Resolver problemas de 

otimização combinatória não é uma tarefa fácil, pois tais problemas estão geralmente 

enquadrados na classe NP-difícil, ou seja, não há algoritmo capaz obter soluções ótimas em 

tempo polinomial. O objetivo desse projeto é desenvolver algoritmos exatos, heurísticos e 

híbridos para problemas pertencentes a essa classe. 

 

 Prof. Dr. Clauirton Siebra e Prof. Dr. Gledson Elias (E-mail: gledson@ci.ufpb.br ) 

 

Projeto 1 - Engenharia de Software Baseada em Buscas: o objetivo deste projeto é 

investigar, conceber, implementar e avaliar algoritmos, técnicas e ferramentas de Engenharia de 

Software Baseada em Buscas, em inglês Search Based Software Engineering (SBSE), para 

solucionar problemas em diversas áreas da Engenharia de Software, incluindo mas não limitado 

à: linhas de produtos, reuso de software, arquiteturas orientadas a serviços, planejamento e 

gerenciamento de projetos, manutenção de software, e engenharia de requisitos. SBSE é uma 

área emergente da Engenharia de Software na qual seus problemas são reformulados e 

modelados como problemas de busca, e, posteriormente, são resolvidos utilizando conceitos, 

técnicas, algoritmos e estratégias de busca e métodos de inteligência computacional. O objetivo 

da busca é identificar, dentre todas as soluções possíveis de um problema da Engenharia de 

Software, uma solução que seja suficientemente boa de acordo com métricas de software 

apropriadas. A reformulação permite que problemas previamente resolvidos de forma 

intensivamente manual e intuitiva possam ser resolvidos, total ou parcialmente, de forma 

sistemática e automatizada. Além disso, SBSE pode viabilizar soluções de problemas 

considerados intratáveis por outros métodos e técnicas da Engenharia de Software, 

frequentemente levando a soluções inovadoras, não antecipadas ou até mesmo inimagináveis. 

 

Projeto 2 - Infraestrutura, Plataforma e Middleware para Cidades Inteligentes: o objetivo 

deste projeto é investigar, conceber, implementar e avaliar uma infraestrutura, plataforma ou 

middleware para suporte a construção de uma plataforma colaborativa, distribuída e 

interoperável, centrada em informações, que facilite o desenvolvimento ágil de aplicações e 

serviços para Cidades Inteligentes, do inglês Smart Cities, incluindo diferentes domínios de 



aplicação, tais como: governo eletrônico; administração pública; sistemas de transporte; 

controle e otimização de tráfego; gerenciamento de recursos energéticos, hídricos e ambientais; 

e projetos sociais nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Explorando dados abertos, 

tecnologias de Internet das Coisas, Big Data e Computação em Nuvem, bem como conceitos de 

economia colaborativa e abordagens sistemáticas de reuso de software, a principal contribuição 

do projeto é a possibilidade de alavancar o conceito de um sistema operacional de Cidades 

Inteligentes, do inglês Smart City Operating System (SCOS), cujo propósito é interconectar e 

gerenciar um conjunto de objetos inteligentes, bem como criar uma camada de abstração para 

um ecosistema de serviços e aplicações, transformando a cidade e seus objetos em uma 

plataforma de computação social, e, assim, viabilizar a visão de cidade como uma plataforma 

(city-as-a-platform). 

 

 Prof. Dr. Gilberto Farias (E-mail: gilbertofarias@gmail.com) 

 

Projeto 1 - Otimização aplicada a localização de poços de petróleo: a Petrobras investiu, em 

2017, em exploração e produção de petróleo, um total de US$ 153,9 bilhões, considerando o 

desenvolvimento de produção, exploração e a infraestrutura para a atividade. Tais investimentos 

incluem projetos de pesquisa, como por exemplo o recém celebrado entre a Petrobras e o Centro 

de Informática da UFPB, com objetivo de gerenciar a extração e a produção de petróleo. O 

petróleo pode ser encontrado em rochas sob terra ou mar, entretanto essas rochas são porosas e 

com densidades não regulares. Logo, o líquido está disperso na rocha de forma desequilibrada 

sem nenhuma regra previamente conhecida. O objetivo deste trabalho é encontrar a localização 

mais eficiente para a instalação de novos poços de petróleo com o objetivo de maximizar a 

extração do mesmo no maior tempo possível. Possíveis técnicas adotadas para a localização dos 

poços serão heurísticas de otimização e/ou a adoção de aprendizagem de máquina que 

identifiquem esses locais baseado em soluções anteriores. 

 

Projeto 2 - Aprendizagem de máquina aplicada a distribuição de estoques: um dos grandes 

debates atuais está no papel da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas relações 

profissionais. Ainda estamos longe das cenas de filmes de ficção científica, entretanto algumas 

áreas já estão sendo atingidas: assistentes virtuais de atendimento ao consumidor; sistemas de 

recomendação de conteúdo ou produtos; predição de carteiras de investimento, entre outros. O 

centro de Informática acaba de firmar parceria com a empresa Armazém Paraíba com o objetivo 

de implantar inteligência artificial na gerência de seus processos de distribuição e venda de 

produtos. A logística de distribuição dos estoques varia muito em períodos de grande venda, 

como o dia das mães, dia dos namorados, natal e BlackFriday. Cada um desses períodos possui 

um público específico e demanda produtos diferentes que devem ser distribuídos em todas as 

lojas do estado. A tomada de decisão relativa à distribuição dos estoques leva em consideração o 

histórico de vendas dos produtos nas diferentes lojas. Para isto, pretende-se adotar a técnica de 

aprendizagem de máquina para construir distribuições inteligentes do estoque dos produtos. 

 

 Prof. Dr. Guido Lemos (E-mail: guido@lavid.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Tecnologia e Aplicações de Blockchain: desenvolvimento de tecnologias para 

suporte a implementação de livros de registros distribuídos (DLT - Distributed Ledger 

Technology) e de aplicações que façam uso destas tecnologias como, por exemplo, sistemas 

para registro, preservação e validação de diplomas digitais (GT RAP - ) que está sendo 

financiado no contexto do programa de Grupos de Trabalho da RNP. Este projeto tem por 

objetivo investigar o potencial do uso combinado da tecnologia blockchain com repositórios 

ativos distribuídos, para a criação de uma plataforma escalável e agnóstica, especializada na 

autenticação e preservação de documentos digitais. Como prova de conceito da plataforma 

proposta, será construído um serviço público para registro e verificação digital da autenticidade 

de documentos acadêmicos. O protótipo de serviço oferecerá uma interface para que instituições 

de ensino possam registrar documentos oficiais, como diplomas e certificados, usando 



blockchain e uma interface para que os usuários verifiquem a autenticidade de um documento 

pelo seu número de registro. 

 

Projeto 2 - Análise e Controle de Distribuição de Fakenews em Redes Sociais: neste projeto 

pretendo analisar como se é feita a criação e disseminação de notícias fraudulentas em redes 

sociais, por exemplo, estudando como funcionam os algoritmos de distribuição de postagens em 

redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. No caso do WhatsApp a ideia é 

desenvolver ferramentas para visualização da topologia do Inter-grupo (grupo de grupos) para 

medir o alcance de informações postadas neste tipo de rede social. Um dos objetivos principais 

da pesquisa é estudar e propor mecanismos que assegurem o direito de resposta a cidadãos 

brasileiros cuja honra ou imagem foi ferida como consequência da disseminação de informações 

fraudulentas em redes sociais. 

 

Projeto 3 - Desenvolvimento de tecnologias e aplicações para Televisão e Cinema Digital: o 

objetivo desse projeto é acompanhar e contribuir com o desenvolvimento de tecnologias e 

aplicações interativas para televisão e cinema. No caso de televisão está sendo padronizada uma 

nova versão do middleware Ginga, o Ginga D, que abre a perspectiva de uma integração entre a 

primeira (TV) e a segunda tela (celular) o que alarga o domínio de aplicações suportadas por 

esse tipo de infraestrutura que combina a transmissão broadcast para os receptores de TV com a 

transmissão broadband para celulares e receptores de TV conectados. Outro problema a ser 

estudado é a otimização da distribuição de conteúdo nessa infraestrutura IBB (Integrated 

Broadcast and Broadband). Em cinema a ideia é investigar o uso de novas tecnologias para 

aplicações de cinema expandido com propostas de experiências com conteúdos não lineares nas 

salas de cinema. 

 

Projeto 4 - Middleware e Aplicações para a Internet das Coisas Multimídia: a Internet das 

Coisas (IoT) permite que vários dispositivos físicos inseridos no ambiente interajam e cooperem 

entre si, oferecendo as bases para a construção de serviços em diversas áreas de aplicação. Em 

essência, espera-se que um sistema IoT suporte uma ampla gama de aplicações onde os 

dispositivos produzem ampla variedade de conteúdo na Internet,  desde dados escalares 

periódicos como luz, temperatura, umidade, etc., até conteúdo multimídia, como áudio, vídeo e 

imagem. No entanto, a aquisição e disseminação de dados multimídia pelas atuais técnicas 

utilizadas na IoT não são adequadas, principalmente porque elas foram concebidas com foco nas 

aplicações disseminadoras de dados escalares periódicos, que exigem baixa capacidade de 

processamento e menores taxas de transferência de dados nos dispositivos e, portanto, não 

resolvem os desafios impostos pela disseminação de dados multimídia que são contínuos e 

exigem uma maior taxa de transferência. Sendo assim, a captura e transmissão de dados 

multimídia em um sistema IoT requer o estudo e desenvolvimento de inovações 

complementares sobre suas tecnologias, arquiteturas e middlewares que considerem, além da 

natureza distinta dos dados, a heterogeneidade dos dispositivos multimídia, o processamento de 

dados multimídia e outras questões que venham a tornar as aplicações da Internet das Coisas 

Multimídia (IoMT) viáveis. Além do desenvolvimento do middleware que oferece suporte a 

construção de aplicações de IoT e IoMT, serão desenvolvidos protótipos de aplicações inseridos 

nos cenários de Videocolaboração, Cidades Inteligentes e Telemedicina. 

 

Projeto 5 - Estudo Empírico sobre a Melhoria na Qualidade de Experiencia Provida pelas 

Aplicações Mulsemedia: As aplicações mulsemedia são aquelas que envolvem três ou mais dos 

sentidos humanos, promovendo o enriquecimento do conteúdo multimídia tradicional com 

novos objetos de mídia (olfativos, hápticos, etc.) e, consequentemente, o aumento da imersão e 

a melhoria da Qualidade de Experiência (QoE) do usuário, sendo a representação do conteúdo 

mulsemedia definida pelo padrão MPEG-V. Observando pesquisas, encontra-se na literatura 

esforços relacionados à autoria de efeitos sensoriais por meio de ferramentas, bem como 

pesquisas voltadas à reprodução e à renderização de efeitos sensoriais. Contudo, atualmente é 

possível identificar lacunas relacionadas ao sincronismo entre os objetos de mídia (áudio, vídeo, 

imagem, texto e efeitos sensoriais) que compõem uma aplicação mulsemedia; integração entre 



projetos de mídias, software e efeitos sensoriais; facilidades na integração de efeitos sensoriais 

com lógica imperativa e abstração das complexidades relacionadas a plataformas específicas de 

domínio de aplicação. Além disso, também é possível identificar uma lacuna na definição de 

processos, métodos e ferramentas que auxiliem o desenvolvimento sistemático de aplicações 

mulsemedia em conformidade com o padrão MPEG-V. O objetivo trabalho é propor novas 

abordagens de desenvolvimento que integre de modo sistemático as diferentes disciplinas 

envolvidas no desenvolvimento de aplicações mulsemedia, contemplando soluções para as 

lacunas existentes. Também faz parte do escopo deste projeto investigar o impacto na qualidade 

de experiência (QoE) dos usuários, o uso de aplicações mulsemedia na promoção da 

acessibilidade e melhoria na QoE de aplicações para pessoas com deficiências de naturezas 

diversas. Para tanto, pretende-se realizar projetos experimentais envolvendo estudos empíricos 

quantitativos e qualitativos realizados com o intuito de determinar a viabilidade da abordagem 

de desenvolvimento propostas, assim como os benefícios alcançados por meio da sua utilização. 

 

Projeto 6 - Projeto Desafios da produção musical mediada por computador: 

Desenvolvimento de tecnologias para produção e execução de música em rede. Análise e 

desenvolvimento de mecanismos de software que facilitem a integração de músicos dispersos 

geograficamente para realização de atividades musicais. Prospecção de cenários inovadores do 

ponto de vista do uso de recursos de comunicação em rede e de interfaces multimodais para 

facilitar o sincronismo e a integração de elementos musicais.   Desenvolvimento de tecnologias 

para acessibilidade musical. Análise e desenvolvimento de mecanismos de hardware e software 

que estimulem a percepção musical por surdos. Desenvolvimento de mecanismos de 

representação musical sem som (e.g. a partir do uso de representação visual, tátil etc.). Uso de 

interfaces de Eletroencefalografia (EEG) para testes e validação de mecanismos de 

representação musical. 

 

 Prof. Dr. Gustavo Motta (E-mail: gustavo@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Radiologia social como infraestrutura de informação: radiologia social como 

infraestrutura de informação: um estudo do problema da formação de uma rede social 

profissional para telerradiologia A radiologia social como uma infraestrutura de informação é 

um sistema sociotécnico de tecnologia de informação e comunicação que favorece a associação 

espontânea de pessoas, organizações e componentes tecnológicos com atividades e estruturas 

situadas em contextos geográficos distintos, oferecendo recursos para compartilhamento de 

informações clínicas e colaboração a fim de formar um espaço social global para prática 

radiológica. Este projeto visa investigar o problema formação de uma rede social profissional 

para a telerradiologia, tendo como base uma infraestrutura de  informação. Pretende-se neste 

estudo investigar as características das redes sociais profissionais e como podem ser aplicadas 

para suportar a atividade de telerradiologia. 

 

 Prof. Dr. Lucídio dos Anjos Formiga Cabral (E-mail: lucidio@ci.ufpb.br) 
 

Projeto 1 - Problemas de otimização em gestão hospitalar: Um dos mais importantes e atuais 

desafios da gestão hospitalar é a utilização eficiente dos recursos disponíveis, sobretudo em 

países pobres cuja população idosa está a cada dia mais prevalente, como é o caso do Brasil. 

Programação de cirurgias, exames de diagnósticos, utilização de equipamentos complexos e 

escalas de equipes médicas são alguns exemplos de atividades rotineiras que têm um grande 

impacto no funcionamento do hospital e nos serviços oferecidos. O objetivo da presente linha de 

pesquisa é o desenvolvimento de ferramentas computacionais que, com base em técnicas de 

otimização e inteligência artificial, possam contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços 

de saúde prestados, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e aumentando o número de 

vagas ofertadas.  

  

Projeto 2 - Programação de anúncios inteligentes em Sistemas de TV Digital: o advento da 

TV Digital, juntamente com as Smart TVs e os serviços de distribuição de vídeo, como o 



Netflix, têm mudado a maneira que o telespectador se relacionam com o conteúdo televisivo. 

Apesar das mudanças dos últimos anos, alguns aspectos do sistema de TV tradicional continuam 

intactos. É o caso do modelo de negócios e da transmissão de anúncios, os quais consistem na 

principal receita das emissoras de TV e envolvem cifras que ultrapassam dezenas de bilhões de 

reais por ano. Tais anúncios são enviados via broadcast pelas emissoras, nos intervalos 

comerciais, ignorando totalmente as preferências dos usuários, que são submetidos a assistir 

propagandas que na maioria das vezes não têm afinidade alguma com seus interesses pessoais. 

Nesse contexto, a transmissão de anúncios inteligentes e personalizados têm o potencial de 

revolucionar o mercado de produção de conteúdo para anúncios televisivos e impulsionar 

sobremaneira as receitas das emissoras. Sendo assim, o objetivo dessa linha de pesquisa é 

estudar modelos de otimização e de inteligência artificial, a fim de capturar os interesses 

pessoais de cada telespectador e desenvolver um novo modelo de distribuição de anúncios que 

atendam aos perfis específicos de cada telespectador. 

 

Projeto 3 – Otimização de Redes Veiculares: a utilização de VANETs (Redes veiculares) em 

cidades inteligentes possibilita que os automóveis auxiliem em diversos serviços para a cidade, 

tais como segurança, entretenimento, gerenciamento do tráfego, disseminação de informações, 

dentre outros. Para isto, técnicas de agrupamento podem ser utilizadas de forma a criar grupos 

de automóveis (nós da rede). A criação destes grupos facilita o gerenciamento da rede, além de 

permitir que grupos distintos possam suportar funções e/ou serviços específicos, A ideia é 

avaliar/desenvolver  técnicas de agrupamentos e de otimização para redução no tempo de 

disseminação global  das informações relativas aos eventos detectados pelos nós da VANET e 

aumento da qualidade do monitoramento." 

 

 Profa. Dra. Natasha Queiroz (E-mail: natasha@ci.ufpb.br) 

 
Projeto 1 - Inteligência Artificial e Informática em Saúde: este projeto abrangente tem como 

objetivo investigar abordagens baseadas em Inteligência Artificial, como Representação do 

Conhecimento e Raciocínio, Ontologias, Aprendizagem de Máquina, Redes Bayesianas, etc., 

para solucionar problemas no domínio da Informática em Saúde, com ênfase em Sistemas de 

Suporte à Decisão Clínica e Educação em Saúde, dentre outros. Possíveis temas para mestrado 

no contexto deste projeto são: (1) construção automática de Wikipedia-like inteligente baseada 

em documentos médicos usando técnicas da Inteligência Artificial, (2) Suporte à Decisão 

Clínica Inteligente sobre Transplante Renal em Pacientes com Doença Renal Crônica, (3) 

Suporte à Decisão Clínica e Associação de Regras com Documentos Médicos, (4) Padronização 

Automática com SNOMED CT, (5) Gerência de Conhecimento, entre outros. 

 

Projeto 2 - Sistemas Inteligentes para Cidades Inteligentes: este projeto abrangente tem 

como objetivo investigar o uso de técnicas da Inteligência Artificial e Engenharia de Software, 

para investigar soluções para problemas, e especificar e implementar sistemas inteligentes nas 

várias dimensões das Cidades Inteligentes, como mobilidade, governança, meio ambiente, 

economia, pessoas, e moradia. Dentre as abordagens investigadas em soluções computacionais 

para problemas de Cidades Inteligentes estão as baseadas em Inteligência Computacional, como 

os Algoritmos Genéticos; bem com técnicas de Planejamento Inteligente. 

 

 Prof. Dr. Rostand Costa (E-mail: rostand@lavid.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - OpenSigns: Plataforma Aberta para Tradução Automática para Línguas de 

Sinais: o objetivo do projeto é investigar a viabilidade de oferta de uma plataforma universal 

para tradução "speech/text to sign language", em diferentes línguas orais e de sinais, na qual os 

componentes comuns teriam funcionalidades genéricas compartilhadas, inclusive na criação e 

manuseio dos dicionários, e apenas o engine de tradução seria intercambiável, sendo específico 

de cada linguagem. A proposta é que a concentração de esforços e recursos em torno de uma 

solução única, além de poder proporcionar ganhos no estado da técnica, como maior 

mailto:rostand@lavid.ufpb.br


flexibilidade funcional e acabamento no padrão da indústria nos componentes comuns, também 

pode permitir avanços no estado da arte, como o compartilhamento de técnicas e heurísticas 

entre as máquinas de tradução e, até mesmo, alavancar o surgimento de um núcleo tradutor 

comum, baseado em regras e/ou métodos estatísticos, que possa ser estendido/adaptado para 

atender novas linguagens e/ou regionalismos. A redução do esforço de disponibilização de uma 

nova linguagem de sinais na plataforma pode alavancar ainda mais a inclusão digital e a 

acessibilidade, sobretudo nos países mais pobres. Uma plataforma única (e padronizada) pode 

ainda servir de catalisador para serviços mais avançados de tradução, como conversão prévia 

text-to-text integrada. Neste sentido, mecanismos de tradução entre linguagens orais (já 

disponíveis) podem ser incorporados para permitir que um surdo brasileiro possa entender, em 

LIBRAS, um texto em inglês, por exemplo. 

 

Projeto 2 - RegChain: Uso de Blockchain em Aplicações Notariais e Registrais: a validação 

da existência ou da posse de documentos formalmente assinados é fundamental em qualquer 

contexto legal. Normalmente, a certificação tradicional de documentos físicos se baseia em 

autoridades centrais, notariais ou não, para armazenar e aplicar os registros e mecanismos 

necessários para tal fim e também lidar com os aspectos e desafios de segurança. Desafios esses 

que se tornam cada vez mais difíceis à medida que os arquivos envelhecem. Entretanto, a 

materialização e desmaterialização de documentos bem como o dinamismo e velocidade das 

relações digitais tem representado um novo desafio para entidades produtoras e/ou 

certificadoras de documentos. Principalmente quando começa a emergir a possibilidade de 

geração de documentos em papel a partir de documentos digitais e a geração de documentos 

digitais a partir de documentos em papel, demandando a garantia de que os termos estabelecidos 

no original sejam efetivamente conservados e recebam uma chancela de legitimação, 

independentemente da sua forma de representação. Neste sentido, a tecnologia de livro-razão 

distribuídos (DLTs - Distributed Ledgers Technologies) se apresenta como um modelo 

alternativo para a certificação de documentos legais, sobretudo pela eliminação da necessidade 

de uma autoridade centralizada para verificar a autenticidade de um documento. Uma entidade 

emissora pode simplesmente armazenar a assinatura e a marcação de tempo associada com um 

documento legal na cadeia de blocos (blockchain) e validá-lo em qualquer tempo usando os 

mecanismos nativos da tecnologia. Este projeto de pesquisa tem como objetivo geral investigar 

o potencial do uso da tecnologia de DLTs, como Bitcoin, Ethereum e Hyperledge, por exemplo, 

normalmente associados com criptomoedas e contratos inteligentes, em aplicações fora do 

contexto financeiro, sobretudo as de cunho notarial e/ou registral. 

 

Projeto 3 - ArchWeb - Evolução de Arquiteturas de Sistemas Web: atualmente sistemas Web 

agregam muito valor comercial para empresas, enviam e recebem dados de vários sistemas 

externos (além dos usuários) e possuem abrangência nacional e até global. Tais características 

obrigam este tipo de sistema atender requisitos não-funcionais cada vez mais exigentes, como 

por exemplo: alta disponibilidade e desempenho, escalabilidade, segurança, múltiplos pontos de 

falha, recuperação de desastre, suporte a transações e integração com outros sistemas. Este 

projeto tem como objetivo estudar a evolução de estilos arquiteturais nessa categoria de 

software, mais especificamente, pretende-se estudar aspectos relacionados à segurança ou 

métricas de software em frameworks do lado do cliente. 

 

 Profa. Dr. Thais Gaudêncio do Rego (thais@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - FAQBot: tem como objetivo desenvolver uma interface Chatbot capaz de receber 

perguntas como entrada e verificar se no banco de dados existe uma pergunta similar em termos 

de escrita e semântica para respondê-la. Conhecimentos desejáveis: Processamento de 

linguagem natural, Python, inteligência artificial e banco de dados. 

Projeto 2 – Otimização de redes neurais: o objetivo dessa pesquisa é a utilização de técnicas 

de otimização para a melhor escolha de parâmetros para uma arquitetura ótima de Redes 

Neurais Convolucionais. Conhecimentos desejáveis: Python e inteligência artificial. 



 

 Prof. Dr. Tiago Maritan (E-mail: tiagomaritan@lavid.ufpb.br) 

Projeto 1 - Usando Deep Learning para Análise, Processamento e Reconhecimento de 

Padrões em Plataformas Multimídia: o objetivo do projeto é investigar e desenvolver técnicas 

baseadas em Redes Neurais Profundas (Deep Learning) para realizar a análise e o 

reconhecimento de padrões em plataformas multimídia (áudio, vídeo, textos e imagens). Dentre 

os possíveis aplicações para essas soluções, pode-se destacar questões relacionadas a 

acessibilidade, segurança, automatização de processos, entre outros. 

 

II - Linha de Pesquisa: SINAIS, SISTEMAS DIGITAIS E GRÁFICOS 

 

 Prof. Dr. Alisson Brito (E-mail: alisson@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Processamento de imagens capturadas por drones para detecção de 

focos de incêndio: neste projeto serão investigadas técnicas de processamento de 

imagem e aprendizagem de máquina para detecção de focos de incêndio e plantações a 

partir de imagens capturadas por drones. O objetivo é embarcar a solução ao sistema de 

controle do drone para otimizar as buscas e direcionar a trajetória do veículo em busca 

de maior eficiência e autonomia. 

Projeto 2 - Verificação missões com múltiplos drones através de simulação 

distribuída: o objetivo deste projeto é integrar diversos simuladores em um ambiente 

único de simulação capaz de avaliar o comportamento de diversos drones em situações 

complexas, afim de verificar qual melhor configuração e estratégia para cada cenário. 

Projeto 3 - Desenvolvimento de sistema embarcado para detecção e diagnóstico de 

falhas em drones: este projeto visa estudar técnicas de processamento de sinais e 

aprendizagem de máquina afim de realizar detecção e diagnóstico de falhas em drones 

em tempo real. 

 

 Prof. Dr. Clauirton de Albuquerque Siebra (E-mail: clauirton@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Implementação de soluções para Smart Grid: as redes inteligentes de 

energia, ou do inglês Smart Grid, são uma nova arquitetura de distribuição de energia 

elétrica, mais segura e inteligente, que integra e possibilita ações a todos os usuários a 

ela conectados. Este projeto visa a investigação e desenvolvimento de soluções 

inteligentes (baseadas em técnicas de inteligência artificial) para diferentes desafios 

dentro do tema Smart Grid, como gerenciamento de demanda por parte do usuário, 

smart meters (medidores inteligentes), distribuição inteligente de energia, entre outros. 

Projeto 2 – Suporte inteligente ao usuário móvel: a evolução dos Smartphones e redes 

móveis tem permitido o avanço dos aplicativos e serviços que podem ser oferecidos nesta 

plataforma. Exemplos são soluções de m-health (e.g. monitoramento da saúde humana) e 

auxílio a usuários com problemas de acessibilidade (e.g. assistentes virtuais). Este projeto tem o 

objetivo de investigar demandas nesta área e propor soluções que avancem o estado atual desta 

plataforma computacional. 

 

 Prof. Dr. Fernando Matos (E-mail: fernando@ci.ufpb.br) 

 



Projeto 1 - Orquestração de serviços na névoa: computação em névoa (Fog 

computing) é uma extensão da computação em nuvem, onde agora a comunicação e o 

processamento ocorrem na borda da rede. Este projeto tem por objetivo focar no 

desenvolvimento de mecanismos para a criação de um orquestrador de serviços na 

névoa, mas especificamente na descoberta e alocação de recursos para o oferecimento 

de serviços na névoa. 

Projeto 2 - Gerência de redes para oferta de serviços em Cidades Inteligentes: o 

objetivo deste projeto é pesquisar como mecanismos de gerência de redes podem 

melhorar a disponibilização e a operação de serviços em ambientes de cidades 

inteligentes. 

Projeto 3 - Redes definidas por software em ambientes hospitalares inteligentes: 

este projeto visa o desenvolvimento de mecanismos de SDN (Software Defined 

Networking) para auxiliar na operação de ambientes hospitalares inteligentes. Nestes 

ambientes, uma única rede é compartilhada pelos mais diversos dispositivos (críticos e 

não críticos) e aplicações. Desta forma, é necessário garantir a prioridade de 

equipamentos críticos sem degradar a operacionalização da rede hospitalar. 

 

 Prof. Dr. Iguatemi E. Fonseca (E-mail: iguatemi@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Alocação Dinâmica de Canais em Redes sem Fio Industriais com 

Aplicações de IIoT: as Redes de Sensores sem Fio Industriais (IWSN - Industrial 

Wireless Sensor Networks) usualmente são empregadas para realizar o monitoramento 

ou controle de equipamentos, visando otimizar o processo de produção. A implantação 

de uma IWSN apresenta vantagens em comparação com o uso de redes cabeadas, como 

a maior flexibilidade e o baixo custo. No entanto, é necessário lidar com problemas 

típicos de redes sem fio. Esse projeto tem como foco a implementação de novas 

soluções e protocolos para IWSN de modo a mitigar os efeitos prejudiciais causados por 

um ambiente tão severo que é o industrial para a comunicação sem fio. Os testes destas 

soluções serão realizadas por meio da integração com aplicações no contexto de IIoT 

(Industrial Internet of Things) em cenários de interesse dos parceiros do projeto, como 

por exemplo, a Petrobras e a Alpargatas. 

Projeto 2 - Identificação e tratamento de ataques cibernéticos: o principal objetivo 

deste projeto é o desenvolvimento de técnicas e ferramentas para a mitigação de ataques 

cibernéticos na Internet e em redes de comunicação. Os produtos desenvolvidos serão 

validados utilizando tanto verificação formal, quanto realizando simulação numérica, 

experimentos controlados em laboratório e em experimentos controlados nas redes de 

parceiros do projeto, como, por exemplo, a RNP. 

 

 Prof. Dr. Leonardo Vidal Batista (E-mail: leonardo@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Automatização de análise perceptivo-auditiva de voz por intermédio de 

redes convolucionais profundas: a aprendizagem de máquina profunda (deep learning) 

baseia-se na concepção de redes neurais artificiais e na utilização massiva de dados, que 

uma vez introduzidos em um modelo especificamente projetado, permitem que 

características presentes nos dados sejam processadas e analisadas automaticamente. 

Em aplicações em saúde, esse modelo permite realizar a predição de diagnósticos sobre 

novos conjuntos de dados. Em fonoaudiologia, os sinais de voz podem ser convertidos 



em espectrogramas, e então tratados na forma matricial, como imagens, o que permite a 

análise com redes neurais convolucionais. As metas principais do projeto incluem a 

criação de modelos de aprendizagem de máquina profunda capazes de detectar padrões 

presentes na voz dos pacientes, com base no diagnóstico de especialistas; e o 

desenvolvimento de ferramentas de predição de desvios vocais presentes na gravação de 

voz de pacientes, de acordo com histórico de diagnósticos anteriores, para apoio ao 

especialista de fonoaudiologia. 

Projeto 2 - Deep Multitask Learning para avaliação automática de requisitos 

ICAO: a Organização Internacional de Aviação Civil (International Civil Aviation 

Organization - ICAO) propôs um protocolo que define 26 requisitos que fotos de 

passaporte devem obedecer, entre eles: orientação adequada da face, olhos virados para 

a câmera, iluminação adequada, cabelos não podem cobrir a face, background uniforme, 

presença de olhos vermelhos, presença de sombras, etc. Atualmente, há um sistema 

online que compara algoritmos que verificam esses requisitos. A proposta desse projeto 

é desenvolver um sistema baseado em Deep Learning para avaliação automática dos 

requisitos do ICAO. Para isso, pode-se investigar uma técnica recente de Deep Learning 

conhecida como Multitask Learning, onde uma só rede é capaz de aprender diferentes 

tarefas ao mesmo tempo, gerando predições individuais para cada uma delas. 

Projeto 3 - Realce de Imagens de Impressão Digital utilizando Autocodificadores 

Convolucionais Profundos: algoritmos de casamento (matching) de impressões digitais 

são fortemente influenciados pela qualidade das imagens. Em geral, sistemas de 

casamento de impressões digitais aplicam um pré-processamento na imagem de entrada 

para eliminação de regiões espúrias, demarcação da região de interesse, binarização e 

realce (enhancement) de características relevantes. Métodos clássicos de realce 

envolvem a aplicação iterativa de bancos de filtros de Gabor seguida de pós-

processamento, que não consegue resultados satisfatórios quando a qualidade da 

imagem original é excessivamente baixa. Este projeto tem como objetivo investigar a 

aplicabilidade de Autocodificadores Convolucionais Profundos para realce de imagens 

de impressões digitais. A depender dos resultados, a rede pode ser estendida para 

classificação, geração de imagens de impressão digital e detecção de singularidades e 

minúcias. 

 Profa. Dra. Liliane Machado (E-mail: liliane@di.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Realidade Virtual e Reabilitação: O presente projeto visa investigar a interação 

com force feedback e/ou elementos relacionados à gamificação  (uso de elementos de jogos em 

outras aplicações) podem ser utilizados em ambientes de realidade virtual voltados 

à  reabilitação. Neste quesito, espera-se contribuir com pesquisas relacionadas ao processo de 

design e à satisfação do usuário destas aplicações.  

 

 Prof. Dr. Ronei Moraes (E-mail: ronei@de.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Sistemas Inteligentes e Aplicações em Realidade Virtual: a Inteligência 

Computacional é composta por um conjunto de técnicas que visam o desenvolvimento de 

sistemas que possam apresentar alguma forma de inteligência similar à exibida por 

determinados sistemas biológicos. No contexto dos sistemas de simulação baseados em 

realidade virtual, a inteligência computacional pode ser utilizada no monitoramento de ações 

realizadas pelo usuário nos sistemas de  treinamento  baseados  em realidade virtual e avaliar a 

acurácia dessas interações. O objetivo dessa pesquisa é o estudo de técnicas de Inteligência 

Computacional adequadas ao monitoramento e avaliação de treinamento na área médica. 

 



 Prof. Dr. Tiago Nascimento (E-mail: tiagopn@ci.ufpb.br) 

 

Projeto 1 - Desenvolvimento de um sistema de visão para rastreamento 3D de 

veículos robóticos: neste projeto será desenvolvido um sistema de visão para 

rastreamento 3D de veículos robóticos aéreos e terrestres em ambiente indoor baseado 

em cluster de sistemas embarcados em tempo real. 

Projeto 2 - Desenvolvimento de sistema de navegação cooperativa para execução 

de tarefas através de sistemas multi-robôs: neste projeto os alunos envolvidos irão 

abordar temas como controle de formação, aprendizagem de máquinas e 

compartilhamento de conhecimento em sistemas multi-robôs como base para a 

execução de tarefas em conjunto tais como transporte de caixas, patrulhamento e 

manipulação de objetos. 

 


