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PROJETO 001 

Professor: Leonardo Vidal Batista 

Vagas: 3 

Título: Pesquisa e Desenvolvimento de Redes Neurais Convolucionais Profundas para 

Segmentação de Imagens Sísmicas 

Resumo: A classificação de regiões com alta probabilidade de acúmulo de hidrocarbonetos, 

que são o principal constituinte do petróleo, é um procedimento que envolve uma análise 

profunda de dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares. Parte da análise é 

realizada por intermédio da interpretação de imagens sísmicas, que é uma tarefa subjetiva, 

difícil e custosa, mesmo para um intérprete experiente. Existem técnicas automáticas que 

buscam reduzir esses problemas, porém, em sua maioria, utilizam ferramentas de 

agrupamento (clustering) das imagens, deixando a cargo do especialista a decisão de 

identificar a localização das regiões de interesse. Embora o agrupamento seja uma técnica de 

auxílio à tomada de decisões, existe ainda discussão sobre a eficácia desta técnica, tendo em 

vista que o número de grupos é definido de forma arbitrária. Recentemente, vem crescendo o 

uso de ferramentas robustas no que diz respeito à segmentação de imagens. Entre as técnicas 

mais investigadas atualmente, destacam-se as redes neurais convolucionais profundas (Deep 



Convolutional Neural Networks, DCNN), que simulam o modo de aprendizado do córtex visual 

do cérebro humano. O objetivo geral deste projeto é pesquisar e desenvolver métodos 

automáticos para detecção de padrões em imagens sísmicas por meio de DCNNs, com o intuito 

de tornar mais eficiente, clara, objetiva e precisa a extração de informações relevantes, 

notadamente quanto à segmentação de camadas associadas a eras geológicas específicas, e de 

regiões com potencial acúmulo de hidrocarbonetos. 

Referências Bibliográficas 

1. Why using CNN for seismic interpretation? An investigation 

DOI: 10.1190/segam2018-2997155.1 

2. Automatic salt-body classification using deep-convolutional neural network 

DOI: 10.1190/segam2018-2997304.1 

3. Convolutional neural networks for fault interpretation in seismic images 
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PROJETO 002 

Professor: Tiago Nascimento 

Vagas: 4 

Título: Projeto de Sistema Multi-robôs para Serviços em Centros de Distribuição 

Resumo: Uma empresa de logística chinesa, a Cainiao, abriu um Centro de Distribuição com 

mais de 700 robôs trabalhando para lidar com a demanda de compras eletrônicas no mesmo 

molde da Amazon Robotics. Empresas de logística que administram centros de distribuição 

podem usar essa tecnologia para tornar o processo mais eficiente e entregar a qualquer 

pessoa num país dentro de 24 horas e internacionalmente em 72 horas. Este projeto visa 

então, a construção de um protótipo Brasileiro para este trabalho. Este projeto contém quatro 

vagas, 1 para a parte de Construção Mecânica (requisitos são ROS/Gazebo e Solid Works) e 1 

para construção Eletrônica (requisitos de Eletrônica e programação embarcada), 1 para 

planejamento de trajetórias multi-robôs e 1 para localização de sistemas multi-robôs. 

Referências Bibliográficas 

1. ROMERO, R. A. F.; WOLF, D. F.; SILVA JUNIOR, E. P. & OSÓRIO, F. S. Robôs Móveis. LTC 

– Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2013. 

2. NIKU, Saeed B. Introdução à Robótica – Análise, Controle, Aplicações – 2a Ed. LTC, 

2013.  

3. THRUN, S.; BURGARD, D.; FOX, D. Probabilistic Robotics, MIT Press, 2006. 

 

PROJETO 003 

Professor: Tiago Nascimento 



Vagas: 2 

Título: Projeto Robô Ambiental Híbrido 

Resumo: O objetivo primário é criar uma versão autônoma da plataforma robótica híbrida 

nacional Chico Mendes, que promova as pesquisas aplicadas na área tecnológica utilizando 

tecnologia nacional aplicado à análise de locais de risco de desastres e monitoramento 

ambiental. Ambas as vagas são para um projeto com a Petrobras (com financiamento próprio). 

A primeira vaga é pra área de Construção eletro-mecânica e módulo de simulação, a segunda 

vaga é para o planejamento e controle de trajetória. 

Referências Bibliográficas 

1. ROMERO, R. A. F.; WOLF, D. F.; SILVA JUNIOR, E. P. & OSÓRIO, F. S. Robôs Móveis. LTC 

– Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2013 

2. SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. R. Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT 

Press, 2014. 

3. CHOSET, Howie M. Principles of Robot Motion – Theory, Algorithms, and 

Implementation. MIT Press, 2005. 

 

PROJETO 004 

Professor: Fernando Menezes Matos 

Vagas: 2 

Título: Gerência de redes auxiliando no tratamento de eventos em cidades inteligentes 

Resumo: Eventos urbanos emergenciais ocorrem de forma aleatória e precisam ser tratados 

por entidades competentes para manter o bom funcionamento das cidades. Os principais 

desafios para um tratamento eficiente recaem justamente na aleatoriedade no tempo ou no 

espaço, e na rapidez e acurácia da comunicação da ocorrência do evento a uma entidade 

responsável, sendo este último desafio agravado pelo fato desta comunicação depender de 

intervenção humana. Com a evolução da área de Cidades Inteligentes, a infraestrutura urbana 

pode auxiliar as autoridades na prevenção e tratamento de múltiplos eventos distintos ao 

permitir uma resposta mais eficaz aos eventos críticos. Além disso, com a proliferação da 

Internet das Coisas e o surgimento de paradigmas como crowdsourcing e Social Internet of 

Vehicles (SIoV), novas soluções de interações cooperativas entre sistemas computacionais vêm 

surgindo, as quais podem auxiliar no monitoramento de eventos urbanos apoiado por 

diferentes ambientes de redes, tais como as redes veiculares não estruturadas. Assim, este 

projeto visa propor soluções capazes de auxiliar as autoridades públicas na tomada de 

decisões, permitindo ações mais eficazes na prevenção e tratamento de múltiplos eventos 

urbanos. 

Referências Bibliográficas 



1. E. Andrade, K. Veloso, N. Vasconcelos, A. Santos, F Matos, "Monitoramento e 

Disseminação Cooperativa de Eventos Emergenciais Apoiado por Agrupamentos de 

Veículos", in Workshop de Gerência de Redes e Serviços (WGRS - SBRC) 2019. 

2. Talal Ashraf Butt, Razi Iqbal, Sayed Chhattan Shah, Tariq Umar, "Social Internet of 

Vehicles: Architecture and enabling technologies", Computers & Electrical Engineering, 

Volume 69, 2018, Pages 68-84, ISSN 0045-7906 

3. Valeria Loscri, Pietro Manzoni, Michele Nitti, Giuseppe Ruggeri, Anna Maria Vegni, "A 

social internet of vehicles sharing SIoT relationships", in PERSIST-IoT '19 Proceedings of 

the ACM MobiHoc Workshop on Pervasive Systems in the IoT Era, Pages 1-6. 

 

PROJETO 005 

Professor: Clauirton de Albuquerque Siebra 

Vagas: 1 

Título: Monitoramento e Intervenção Pervasiva Inteligente em Saúde 

Resumo: A qualidade de vida está diretamente associada às condições de saúde de um 

indivíduo e envolve diversas dimensões como condicionamento físico, estado psicológico, 

relações sociais e elementos nutricionais. Uma das limitações das abordagens atuais, 

relacionadas à representação do conhecimento, é a falta de integração entre estas dimensões. 

Sem essa integração, processos de raciocínio são realizados de forma isolada, sem considerar 

as muitas relações que existem entre os elementos de cada dimensão. Este projeto tem o 

objetivo de especificar e validar representações do conhecimento, na forma de ontologias, que 

integrem as informações destas dimensões e permita a especificação de processos holísticos 

de raciocínio. Neste contexto, relações serão especificadas por meio de axiomas e a lógica 

Fuzzy pode ser utilizada como meio de tratar as incertezas do domínio. 

Referências Bibliográficas 

1. Caldarola, E. G., & Rinaldi, A. M. (2016, July). An approach to ontology integration for 

ontology reuse. In 2016 IEEE 17th International Conference on Information Reuse and 

Integration (IRI) (pp. 384-393). IEEE. 
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PROJETO 006 

Professor: Clauirton de Albuquerque Siebra 

Vagas: 1 



Título: Protocolo de Suporte ao Gerenciamento de Demanda Energética por Parte do Usuário 

Resumo: Recentes avanços na agricultura de precisão tem mostrado que os recursos 

tecnológicos são capazes de aumentar a quantidade e qualidade da produção. Estes mesmos 

recursos podem ser adaptados para pequenas plantações em comunidades isoladas e que tem 

a agricultura como única forma de sustento. Porém, existe uma limitação do uso de energia, 

uma vez que não se pode considerar que todas as comunidades estão conectadas a rede 

elétrica. Uma solução sustentável neste contexto é o uso de sistemas fotovoltaicos ou eólicos 

de baixa potência. Contudo, restrições na potência gerada tem motivado a especificação de 

abordagens de gerenciamento por parte dos usuários como uma estratégia para aumentar a 

consciência em relação ao uso da energia. Este projeto considera pequenos produtores como 

unidades finais de consumo que possuem uma intenção compartilhada para criar e manter um 

plano de distribuição de energia. Um protocolo deve então ser definido de forma que pacotes 

de energia sejam automaticamente comercializados entre os consumidores como forma de 

suportar e manter a execução dos planos originais. A avaliação deste projeto será feita com o 

simulador Calliope (ETH Zurique e University of Cambridge) e o datasets renewables.ninja (ETH 

Zurique e Imperial College London). 

Referências Bibliográficas 

1. Ramanathan, B, Vittal, V. (2008). A framework for evaluation of advanced direct load 

control with minimum disruption, IEEE Transactions on Power Systems, 23, 4, 1681–

1688. 

2. Abrahamse, W., Darby, S. McComas, K. (2018). Communication Is Key: How to Discuss 

Energy and Environmental Issues with Consumers. IEEE Power and Energy Magazine, 
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and real-world experience of a radical idea. Energy and Emission Control Technologies, 

2, 23-32. 

 

PROJETO 007 

Professor: Clauirton de Albuquerque Siebra 

Vagas: 1 

Título: Detecção Automática de Problemas no Trato Gastrointestinal 

Resumo: Detecção automática de doenças com o uso de computador é um importante mas 

ainda não tão bem explorado campo da pesquisa. Inovações nesta área podem melhorar a 

prática médica e refinar os sistemas de cuidado à saúde. Datasets contendo imagens médicas 

são um importante tipo de recurso nesta área. Porém, tais datasets são difíceis de encontrar, 

de modo que a replicação e comparação de abordagens é quase sempre impossível. Este 

projeto tem o objetivo de montar uma base de dados de imagens endoscópicas e realizar uma 

análise crítica das abordagens de detecção automática de doenças, de modo que as vantagens 

e desvantagens de cada abordagem possam ser identificadas. Baseados nesta análise, novas 



abordagens podem ser propostas, as quais melhorem a confiabilidade e acurácia das 

detecções. 

Referências Bibliográficas 

1. POGORELOV, Konstantin et al. Kvasir: A multi-class image dataset for computer aided 
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PROJETO 008 

Professor: Alisson Vasconcelos de Brito e Ewerton Salvador 

Vagas: 1 

Título: Visualização de Dados em Navegador Web em Cenários de Computação em Nuvem e 

BigData 

Resumo: Este projeto visa estudar técnicas e alternativas para a visualização de grande 

volume de dados através de navegadores web. O objetivo é estudar alternativas que resultem 

em alta performance mesmo quando grandes volumes de dados devem ser processados. O 

estudo deverá compreender áreas de Computação em Nuvem e Névoa, Web Caching, Análise 

de Dados e BigData. 

Referências Bibliográficas 

1. https://ieeexplore.ieee.org/document/7807196 

2. https://www.amazon.com.br/Interactive-Visualization-Scott-Andrew-

Murray/dp/1449339735 

3. https://www.crcpress.com/Interactive-Visual-Data-Analysis/Tominski-

Schumann/p/book/9780367898755 

 

PROJETO 009 

Professor: Alisson Vasconcelos de Brito 

Vagas: 2 

Título: Detecção de Falhas em Drones com Internet das Coisas e Inteligência Artificial 

Resumo: Este projeto busca desenvolver técnicas para detecção de falhas em drones em 

tempo de voo utilizando sistemas embarcados. O sistema embarcado deverá utilizar o 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7807196
https://www.amazon.com.br/Interactive-Visualization-Scott-Andrew-Murray/dp/1449339735
https://www.amazon.com.br/Interactive-Visualization-Scott-Andrew-Murray/dp/1449339735
https://www.crcpress.com/Interactive-Visual-Data-Analysis/Tominski-Schumann/p/book/9780367898755
https://www.crcpress.com/Interactive-Visual-Data-Analysis/Tominski-Schumann/p/book/9780367898755


paradigma de Internet das Coisas com intuito de possibilitar a escalabilidade da técnica e a 

execução de algoritmos de Inteligência Artificial utilizando Computação em Nuvem. Neste 

projeto será avaliada a possibilidade de aplicar o método SAC-DM para detecção de falhas nos 

drones. Serão realizados testes com sistemas embarcados e micro-controladores aplicados 

diretamente nos drones do LASER. É desejável habilidade em programação, de preferência C++ 

e Python. 

Referências Bibliográficas 

1. SAC-DM: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8584463 

2. Falhas em Drones: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6515129 

3. Internet das Coisas: 

https://www.researchgate.net/publication/308646413_Internet_of_Things_Cloud_Arc

hitecture_and_Implementation 

 

PROJETO 010 

Professor: Alisson Vasconcelos de Brito 

Vagas: 1 

Título: Processamento de imagens aéreas agrícolas capturadas por drones 

Resumo: Este projeto visa a implementação de algoritmos capazes de auxiliar agrônomos no 

acompanhamento e prevenção a doenças em plantações através de processamento de 

imagens aéreas capturadas por drones. 

Referências Bibliográficas 

1. https://www.researchgate.net/profile/Alisson_Brito/publication/321490828_A_Syste

m_Embedded_in_Small_Unmanned_Aerial_Vehicle_for_Vigor_Analysis_of_Vegetation

/links/5a254f790f7e9b71dd07876b/A-System-Embedded-in-Small-Unmanned-Aerial-

Vehicle-for-Vigor-Analysis-of-Vegetation.pdf 

2. https://www.researchgate.net/publication/336350052_A_Solution_for_Vegetation_A

nalysis_Separation_and_Geolocation_of_Management_Zones_using_Aerial_Images_b

y_UAVs 

3. https://link.springer.com/article/10.1007/s11119-013-9335-4 

 

PROJETO 011 

Professor: Alisson Vasconcelos de Brito 

Vagas: 3 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11119-013-9335-4


Título: Simulação para avaliação de tarefas realizadas por múltiplos drones 

Resumo: Este projeto visa desenvolver um ambiente de simulação para avaliação de tarefas 

envolvendo múltiplos drones. A ideia é que a ferramenta simule tanto o controle interno dos 

drones, como a comunicação entre eles e o ambiente onde eles estarão inseridos. 

Referências Bibliográficas 

1. https://www.researchgate.net/publication/336349964_A_Multi-UAV_Co-

Simulation_Environment_for_Safety_and_Performance_Analysis 

2. https://www.researchgate.net/publication/322878631_A_Framework_for_Analyzing_

Adaptive_Autonomous_Aerial_Vehicles 

3. https://www.researchgate.net/publication/319966983_Analysis_of_design_strategies

_for_unmanned_aerial_vehicles_using_co-simulation 

 

PROJETO 012 

Professor: Alisson Vasconcelos de Brito 

Vagas: 1 

Título: Sistema de Detecção de Problemas Cardíacos através da Teoria do Caos 

Resumo: Este projeto visa o estudo e desenvolvimento de um dispositivo que analise 

batimentos cardíacos de pacientes e seja capaz de detectar problemas cardíacos. A base 

teórica para isso será a Teoria do Caos. 

Referências Bibliográficas 

1. https://www.nature.com/articles/srep44900 

2. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8584463 

3. https://ieeexplore.ieee.org/document/8584463 

 

PROJETO 013 

Professor: Ruy Alberto Pisani Altafim e Mardson Freitas de Morim 

Vagas: 1 

Título: Sistema de medida de baixa capacitância para sensores capacitivos com canaletas 

Resumo: Com o avanço da automação ocorre também uma progressão das tecnologias de 

sensoriamento e a modernização dos sistemas de controle. Dentre as técnicas aprimoradas 

tem-se a de medições de sensores. Nesse contexto, busca-se desenvolver um método mais 

preciso para aferição de sensores capacitivos, que possam ser empregados na medição de 

propriedades físicas como temperatura, umidade, pressão, etc. O projeto em questão destina-

se a medir a variação da capacitância em sensores poliméricos produzidos em formato de 

https://www.researchgate.net/publication/336349964_A_Multi-UAV_Co-Simulation_Environment_for_Safety_and_Performance_Analysis
https://www.researchgate.net/publication/336349964_A_Multi-UAV_Co-Simulation_Environment_for_Safety_and_Performance_Analysis
https://www.researchgate.net/publication/322878631_A_Framework_for_Analyzing_Adaptive_Autonomous_Aerial_Vehicles
https://www.researchgate.net/publication/322878631_A_Framework_for_Analyzing_Adaptive_Autonomous_Aerial_Vehicles
https://www.researchgate.net/publication/319966983_Analysis_of_design_strategies_for_unmanned_aerial_vehicles_using_co-simulation
https://www.researchgate.net/publication/319966983_Analysis_of_design_strategies_for_unmanned_aerial_vehicles_using_co-simulation
https://www.nature.com/articles/srep44900
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8584463
https://ieeexplore.ieee.org/document/8584463


tubos abertos, que possuem alta sensibilidade à variação de pressão. O uso desse tipo de 

sensor se justifica pela possibilidade de alteração da capacitância em virtude do gás ou líquido 

presente nos tubos. Dessa forma faz parte do sistema, implementar um dispositivo para 

controle e alteração do gás/líquido no interior dos tubos e realizar a aferição da capacitância. 

Devido ao baixo valor esperado da capacitância, deverá ser desenvolvido um sistema do tipo 

VCO (Voltage0-controlled oscillator) e PLL (Phase Locked Loop), que são circuitos responsáveis 

por fazer a aquisição do sensor, modular o sinal em função desse valor, demodular o sinal, e 

apresentar um sinal de tensão DC proporcional ao valor medido. 

Referências Bibliográficas 

1. THAKUR, O. P.; SINGH, A. K. Modeling of capacitive sensor filled with elastic dielectrics 

and its advantages. 2008 IEEE 3rd international Conference on Sensing Technology, p. 

467–471, Novembro 2008. 

2. ZHAO, H. et al. Charge-based capacitance measurement technique for nanoscale 

devices: Accuracy assessment based on tcad simulations. IEEE TRANSACTIONS ON 

ELECTRON DEVICES, VOL. 56, NO. 5, MAY 2009, p. 1157–1160, 2009. 

3. WEBSTER, J. G. Measurement, Instrumentation and sensors. [S.l.]: 1st Edition. IEEE 

Press, 1999., 1999. 

 

PROJETO 014 

Professor: Ruy Alberto Pisani Altafim e Mardson Freitas de Morim 

Vagas: 1 

Título: Fonte de geração de energia alternativa baseada no efeito Seebeck e na variação 

térmica provocada por aquecimento solar. 

Resumo: A crescente demanda por formas alternativas de geração de energia seja ela 

provocada pela escassez de recursos ou pela redução de agentes poluentes têm direcionado 

pesquisas tanto para geração em larga escala quanto para sistema de baixa potência. Esses 

últimos visam reduzir o consumo direto da rede propondo soluções reduzidas, mas que se 

aplicadas por longos períodos podem resultar em economias consideráveis. Outra vantagem 

desses sistemas de baixa potência é a possibilidade de abastecimento remoto, onde o difícil 

acesso torna a manutenção inviável. Dentro do contexto de desenvolver sistemas de energia 

renovável de baixa potência nesse projeto almeja-se desenvolver uma torre de aquecimento 

solar capaz de criar um potencial térmico elevado o suficiente para que o efeito Seebeck possa 

ser empregado convertendo esse potencial térmico em corrente elétrica. Especula-se ainda 

utilizar outras fontes de aquecimento para elevar o potencial térmico que não seja somente a 

energia solar, de forma a complementar e potencializar o sistema. 

Referências Bibliográficas 

1. A. Shahrouz, A. Heshmati and J. Altmann, A Review of Renewable Energy Supply and 

Energy Efficiency Technologies, IZA Discussion Paper No. 8145 April 2014. 



2. A. W. Van Herwaarden and P. M. Sarro, Thermal sensors based on the seebeck effect, 

Sensors and Actuators, ISSN: 0250-6874, Vol: 10, Issue: 3, Page: 321-346, 1986. 

3. Y. kondoh and N. Naotaka, Structure of peltier element or seebeck element and its 

manufacturing method, US Patent Application Publication, Pub. No. US 2009/0007952 

A1 Jan. 8, 2009. 

 

PROJETO 015 

Professor: Ruy Alberto Pisani Altafim e Mardson Freitas de Morim 

Vagas: 1 

Título: Autenticação de senhas baseado na dinâmica de digitação implementados em 

microcontroladores 

Resumo: A virtualização dos sistemas tem cada vez mais exigido a certificação dos usuários a 

fim de promover uma maior segurança na transação de seus dados. Após uma análise dos 

sistemas de autenticação por biometria existentes no mercado observou-se uma lacuna nos 

dispositivos que entregassem baixo custo e eficiência. Dessa forma, o objetivo desse projeto é 

o desenvolver um sistema embarcado de autenticação biométrica que utilize a dinâmica da 

digitação para autenticar os usuários. Esse projeto parte do princípio de que uma pessoa digita 

a sua senha de forma diferente de outra e dessa forma seria possível identificar um usuário 

analisando não somente os caracteres que compõem a sua senha, mas também o tempo que 

cada indivíduo leva para digita-la. Para produzir um sistema biométrico de baixo custo e eficaz 

o projeto deverá ser implementado em uma plataforma de micro controladores do tipo PIC e 

ESP, programado com um algoritmo eficiente. Dessa forma, no projeto é previsto não só a 

implementação de um sistema biométrico como também a análise de vários algoritmos aliados 

a construção de uma base de dados consistente. 
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PROJETO 016 

Professor: Ruy Alberto Pisani Altafim e Mardson Freitas de Morim 

Vagas: 1 

Título: Palmilha sensitiva baseada em piezoeletretos aplicada na análise de marcha 



Resumo: A detecção e análise da marcha tem sido objeto de estudo de áreas como a medicina, 

que investiga a relação de alterações na marcha com doenças crônicas como o Parkinson ou 

reabilitação física e também da Educação Física, que almeja melhorar o desempenho de 

atletas por meio do estudo de seu comportamento durante uma atividade de corrida ou salto 

por exemplo. Apesar de estarem disponíveis no mercado diversos produtos que permitam 

realizar essa atividade de estudo, como por exemplo, plataformas de marcha ou mesmo 

palmilhas sensitivas, é difícil encontrar uma solução que atendam os requisitos de mobilidade, 

conectividade sem fio (wireless) e custo. Pensando nessa lacuna este projeto visa desenvolver 

uma palmilha sensitiva baseada em piezoeletreto capaz de capturar e transmitir os dados por 

meio de uma interface wireless a um aplicativo, possibilitando assim identificar possíveis 

alterações de comportamento de falhas. 
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PROJETO 017 

Professor: Ruy Alberto Pisani Altafim e Ruy Alberto Corrêa Altafim 

Vagas: 1 

Título: Robô assistido para coleta de resíduos em terreno de praia 

Resumo: A proliferação de resíduos sólidos, tais como pontas de cigarros, copos e garrafas 

plásticas, canudos etc., nas praias brasileiras têm alertado para a necessidade de sistemas de 

coleta e limpeza, visto que esse aumento de lixo tem um fator econômico impactante no 

turismo e na preservação ambiental. A solução adotada pelos órgãos de gestão pública 

normalmente são baseadas em mutirão de limpeza, sejam realizados por funcionários públicos 

ou por voluntários. Independente da força tarefa empregada, o custo em recurso humano 

dessa atividade é muito elevado e nem sempre disponível. Considerando que a limpeza das 

praias deve ocorrer periodicamente, uma vez que a concentração de resíduos não depende 

apenas do fluxo de pessoas, mas também das marés, nesse projeto almeja-se desenvolver um 

sistema robótico assistido capaz de realizar a coleta de resíduos sólidos em terreno arenoso. 

Por sistema robótico assistido entende-se um robô de coleta capaz de realizar uma atividade 

dentro de um ambiente pré-definido e monitorado por um humano. 
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PROJETO 018 

Professor: Ronei Marcos de Moraes 

Vagas: 1 

Título: Sistemas Inteligentes e Aplicações em Realidade Virtual 

Resumo: 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 nas diversas áreas da Medicina. 
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PROJETO 019 

Professor: Ronei Marcos de Moraes 

Vagas: 1 

Título: Sistemas Espaciais de Suporte à Decisão para Gestão 
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Resumo: Os Sistemas de Suporte à Decisão Espacial são sistemas oriundos de uma união 

interdisciplinar das Tecnologias da Informação, Geociências, Inteligência Computacional e 

Modelos Estatísticos. Os Sistemas de Suporte à Decisão Espacial têm sido cada vêz mais 

utilizados para auxiliar os gestores públicos e privados no processo de gerenciamento e 

tomada de decisão. Como exemplo, esses sistemas são úteis para mapear doenças e violência, 

identificando as áreas prioritárias para combatê-las. O objetivo do presente projeto é a 

pesquisa de novas formas inteligentes, baseadas em sistemas fuzzy, entre outras 

metodologias, para integrarem Sistemas de Suporte à Decisão Espacial. 

Referências Bibliográficas 

1. Melo, J. C. S.; Moraes, R. M. (2018) Sistema Espacial de Suporte à Decisão para Gestão 

do Combate ao Dengue Usando Lógica Fuzzy. Trends in Applied and Computational 

Mathematics (TEMA), v. 19, n.3, p. 405-421. ISSN:1677-1966. DOI: 

10.5540/tema.2018.019.03.405. 

2. Moraes, R. M.; Melo, A. C. O. (2017) Sistemas de Suporte à Decisão Espacial e 

Aplicações. Comunicações em Informática, v. 1, n. 1, p.2-5. ISSN: 2595-0622. DOI: 

10.22478/ufpb.2595-0622.2017v1n1.36862.  

3. Moraes, R. M.; Nogueira, J. A.; Sousa, A. C. A.(2014) A New Architecture for a Spatio-

Temporal Decision Support System for Epidemiological Purposes. In: Proceedings of 

11th International FLINS Conference on Decision Making and Soft Computing 

(FLINS2014). 17-20 Agosto, João Pessoa, Brasil, p. 17-23. DOI: 

10.1142/9789814619998_0006. Proceedings disponível parcialmente no Google 

Books. 

 

 

PROJETO 020 

Professora: Liliane S. Machado 

Vagas: 3 

Título: Realidade Virtual em Saúde 

Resumo: Sistemas de realidade virtual tem sido utilizados na simulação de procedimentos em 

saúde como ferramentas do processo educacional. Neste sentido, eles permitem a realização 

repetida de tarefas sem que haja riscos ou danos a pacientes e profissionais. Observa-se, 

entretanto, a demanda por simuladores totalmente virtuais, cujos custos de manutenção são 

mínimos se comparados aos custos dos simuladores híbridos. O presente projeto visa 

pesquisar como a realidade virtual pode ser utilizada no processo de capacitação de alunos e 

profissionais em procedimentos de saúde, bem como de pacientes em processos de 

reabilitação física ou cognitiva. Neste sentido, engloba estudos que incluem o 

desenvolvimento tanto para sistemas desktop, quanto para salas de visualização e óculos de 

realidade virtual. 
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PROJETO 021 

Professora: Thaís Gaudencio do Rêgo e Yuri Malheiros 

Vagas: 2 

Título: Utilização de Métodos de Aprendizagem para Análise, Processamento e 

Reconhecimentos de Padrões em Big Data 

Resumo: O objetivo é aplicar metodologias de aprendizagem de máquina para realizar a 

análise e o reconhecimento de padrões em Big Data, como imagens de alta resolução ou 

grande volume de textos/números. Dentre as possíveis aplicações estão geoprocessamento ou 

dados de gestão pública. 
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Linha de Pesquisa: Computação Distribuída 

PROJETO 022 

Professor: Fernando Menezes Matos 

Vagas: 2 

Título: Orquestração de serviços na névoa 

Resumo: Computação em névoa (Fog computing) é uma extensão da computação em nuvem, 

onde a comunicação e o processamento ocorrem na borda da rede. Para isto, são utilizadas as 

cloudlets, que são instâncias de um domínio na fog. Tarefas que não podem ser executadas 

nos dispositivos finais, devido à limitação de recursos, mas que também não compensa o custo 

de serem alocadas na nuvem, são executadas nas cloudlets. Assim, as cloudlets são utilizadas 

em arquiteturas multi-níveis para melhorar o tempo de resposta e a qualidade de serviço das 

tarefas. Contudo, um problema da utilização deste paradigma é como escolher em qual 

cloudlet cada tarefa será executada, quantas tarefas por cloudlet e por quanto tempo. Este 

projeto tem por objetivo focar no desenvolvimento de mecanismos para a criação de 

orquestradores de serviços na névoa para ambientes de Internet das Coisas (Internet of Things 

- IoT), de forma a prover funções da arquitetura multi-nível, como descoberta e alocação de 

recursos e escalonamento, e ao mesmo tempo, garantir a QoS mínima dos serviços, 

entregando por exemplo, baixa latência e alta resiliência. 
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PROJETO 023 

Professor: Gilberto Farias de Sousa Filho 

Vagas: 1 

Título: Métodos exatos e heurísticos para o Problema da Variabilidade do Tempo de Resposta 

Resumo: O Problema da Variabilidade do Tempo de Resposta (RTVP) é um problema de 

otimização NP-difícil da classe dos problemas de escalonamento e, mais ainda, de sequências 

justas [1] que ocorre sempre que recursos (eventos, tarefas, produtos, clientes) precisam ser 



sequenciados de maneira que minimize a variabilidade do tempo de resposta total esperado 

entre as alocações sucessivas deles [2]. Este problema possui um grande número de 

aplicações, que variam desde a produção de automóveis em uma linha de montagem à coleta 

de resíduos de recipientes de lixo colocados em várias salas de um hospital. Este projeto 

propõe um estudo poliédrico associado ao RTVP, para descrevê-lo em equações e inequações 

lineares. Este novo poliedro será adaptado à uma formulação matemática baseada em 

Programação Linear Inteira, utilizando algoritmos de Branch-and-Bound, com a adição de 

planos de corte para resolvê-lo [3]. E, por fim, propor uma solução heurística baseada em 

meta-heurísticas clássicas da literatura. 
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PROJETO 024 

Professor: Gilberto Farias de Sousa Filho 

Vagas: 1 

Título: Sistema inteligente de consultoria para o diagnóstico de doenças crônicas como o 

diabetes 

Resumo: Reconhecimento de padrões é uma habilidade inata aos seres humanos, sendo a 

matemática a grande área que trata da sistematização da identificação de padrões através de 

sua linguagem e ferramentas. O computador, através da implementação de algoritmos que 

reproduzam essas ferramentas, passou a ser uma nova entidade capaz de reconhecer padrões. 

Algoritmos inteligentes estão sendo capazes de realizar tarefas diversas como identificação 

facial, investimento em bolsa de valores, identificação de sentimento em mensagens humanas, 

entre outros. Tais tarefas baseiam-se em padrões de reconhecimento, e os algoritmos estão 

superando a capacidade humana nestas atividades. A medicina é um ramo onde estes 

algoritmos poderão atuar, diagnosticando corretamente doenças e sugerindo tratamentos 

disponíveis, servindo como verdadeiros consultores especialistas para os médicos durante suas 

consultas. Como por exemplo em [1], onde um algoritmo de computador diagnosticou 

corretamente 90% de casos de câncer de pulmão entre os que lhe foram apresentados, 

enquanto médicos humanos tiveram êxito em 50% deles. O que se propõe não é a substituição 

do médico humano, e sim a eliminação da exclusividade deste profissional em diagnósticos 

corriqueiros sem a necessidade de avaliações mais criativas. Este projeto propõe a criação de 

sistemas que aprendam com o histórico de quadros clínicos de pacientes identificando regras 



por inferência estatística que mapeiam ao diagnósticos realizados por médicos. Assim, estes 

sistemas servirão de consultoria para os médicos no diagnóstico de pacientes com diabetes ou 

para o acompanhamento individual do paciente em sua casa. 
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PROJETO 025 

Professor: Tiago Maritan 

Vagas: 3 

Título: Usando Deep Learning para Análise, Processamento e Reconhecimento de Padrões em 

Plataformas Multimídia 

Resumo: 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, vídeo vigilância, entre 

outros. 

Referências Bibliográficas 

1. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press. 

2016. 

2. BUDUMA, Nikhil. Fundamentals of Deep Learning. Designing Next-Generation Machine 

Intelligence Algorithms. O'Reilly Media. 2017. 

3. PATTERSON, Josh; GIBSON, Adam. Deep Learning: A Practitioner’s Approach. O'Reilly 

Media. 2017. 

 

PROJETO 026 

Professor: Vivek Nigam e Iguatemi Eduardo da Fonseca 

Vagas: 2 

Título: Análise de Segurança de Aplicações da IoT usando Métodos Formais 



Resumo: A introdução de dispositivos IoT tem revolucionado os processos de manufatura, 

tornando-a mais ágil para se adequar as necessidades do mercado.  

Contudo, o aumento da interconectividade de dispositivos também aumentou a superfície de 

ataques cibernéticos, causando prejuízos muito altos, tanto financeiros como humanos. 

Devido a complexidade da lógica do processos IIoT torna desafiante a análise da segurança 

dessas aplicações. O uso de métodos formais facilitam a análise de segurança e na definição de 

requisitos de segurança destas aplicações. O projeto tem como objetivo investigar aplicações 

de métodos formais para tais análises. 

Referências Bibliográficas 

1. Vivek Nigam and Carolyn Talcott. Formal Security Verification of Industry 4.0 

Applications. In ETFA, 2019. 

http://nigam.info/docs/etfa19.pdf 

2. Aellison Cassimiro T. dos Santos, Ben Schneider, and Vivek Nigam. TSNsched: 

Automated Schedule Generation for Time Sensitive Networking. In FMCAD, 2019. 

http://nigam.info/docs/fmcad19.pdf 

3. Vivek Nigam, Carolyn Talcott, and Abra&nbsp;ao Aires Urquiza. Symbolic Timed Trace 

Equivalence. In Catherine Meadow's Festschirft, 2019. 

http://nigam.info/docs/obseq.pdf 

 

PROJETO 027 

Professor: Gustavo Motta 

Vagas: 2 

Título: Radiologia social como infraestrutura de informação: um estudo do problema da 

demanda e oferta de laudos radiológicos 

Resumo: 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 de como atender nesse espaço social 

global a crescente demanda por laudos radiológicos para exames de imagens oriundos de 

clínicas radiológicas, considerando que os radiologistas ofertadores desses laudos estão 

geograficamente dispersos. Pretende-se neste estudo investigar métodos e técnicas para 

distribuição em larga escala de exames de imagens para radiologistas para fins de laudo, tendo 

em vista o problema anterior. 
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PROJETO 028 

Professor: Iguatemi Eduardo da Fonseca e Vivek Nigam 

Vagas: 2 

Título: Identificação e tratamento de ataques cibernéticos 

Resumo: 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. 
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PROJETO 029 

Professora: Natasha Correia Queiroz Lino 

Vagas: 3 

PROJETO 020 
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Título: Inteligência Artificial e Informática em Saúde 

Resumo: 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 para médicos e 

profissionais de saúde especialistas e da atenção básica, (3) Suporte à Decisão Clínica e 

Associação de Regras com Documentos Médicos, (4) Padronização Automática com SNOMED 

CT, (5) Gerência de Conhecimento, entre outros. 
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PROJETO 030 

Professora: Natasha Correia Queiroz Lino 

Vagas: 1 

Título: Sistemas Inteligentes para Cidades Inteligentes 

Resumo: Este projeto abrangente tem como objetivo investigar o uso de técnicas da 

Inteligência Artificial e Engenharia de Software, para propor 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 principalmente em Inteligência Computacional, como os Algoritmos 

Genéticos; bem com técnicas de Planejamento Inteligente. 

Referências Bibliográficas 
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PROJETO 031 

Professor: Anand Subramanian 

Vagas: 6 

Título: Algoritmos eficientes para problemas de otimização combinatória 

Resumo: 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. 
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PROJETO 032 

Professor: Rostand Costa 

Vagas: 2 

Título: Blockchain: Identidades Descentralizadas 

Resumo: Os sistemas convencionais de gerenciamento de identidades são baseados em 

autoridades centralizadas, como serviços de diretório corporativo, autoridades de certificação 

ou registros de nomes de domínio. Do ponto de vista da verificação de confiança criptográfica, 

cada uma dessas autoridades centralizadas serve como sua própria raiz de confiança. Para 

fazer o gerenciamento de identidades funcionar nesses sistemas, é necessário implementar o 

gerenciamento de identidades federadas. O surgimento da Tecnologia de Ledgers Distribuídos 



(DLT), às vezes também chamada de tecnologia Blockchain, oferece a oportunidade de 

gerenciamento de identidade totalmente descentralizado. Em um sistema de identidade 

descentralizado, as entidades (no sentido de unidades identificáveis discretas, como - mas não 

se limitando a - pessoas, organizações e coisas) são livres para usar qualquer raiz 

compartilhada de confiança. Ledgers distribuídos globalmente, redes P2P descentralizadas ou 

outros sistemas com recursos semelhantes fornecem os meios para gerenciar uma raiz de 

confiança sem introduzir uma autoridade centralizada ou um único ponto de falha. Em 

combinação, DLTs e sistemas de identidade descentralizados permitem que qualquer entidade 

crie e gerencie seus próprios identificadores em qualquer número de raízes de confiança 

distribuídas e independentes. 

Referências Bibliográficas 
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PROJETO 033 

Professor: Rostand Costa 

Vagas: 2 

Título: RegChain: Uso de Blockchain em Aplicações Notariais e Registrais 

Resumo: 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 

https://w3c-ccg.github.io/did-spec/
https://w3c-ccg.github.io/did-spec/
https://www.eublockchainforum.eu/reports


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. 
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PROJETO 034 

Professor: Guido Lemos de Souza Filho 

Vagas: 3 

Título: Tecnologia e Aplicações de Blockchain 

Resumo: 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. 

Referências Bibliográficas 
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PROJETO 035 

Professor: Guido Lemos de Souza Filho e Carlos Eduardo Batista 

Vagas: 3 



Título: Análise e Controle de Distribuição de Fakenews em Redes Sociais: 

Resumo: O objetivo desse projeto é analisar como é feita a criação e disseminação de notícias 

fraudulentas em redes sociais, a ideia é propor mecanismos que assegurem o direito de 

resposta a pessoas cuja honra ou imagem foi atingida como consequência da disseminação de 

informações fraudulentas em redes sociais. 

Referências Bibliográficas 
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PROJETO 036 

Professor: Guido Lemos de Souza Filho 

Vagas: 3 

Título: Desenvolvimento de tecnologias e aplicações para Televisão e Cinema Digital 

Resumo: 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. 

Referências Bibliográficas 
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PROJETO 037 

Professor: Gledson Elias 

Vagas: 1 

Título: Engenharia de Software Baseada em Buscas 

Resumo: O objetivo deste projeto é investigar, conceber, implementar e avaliar algoritmos, 

técnicas e ferramentas de Engenharia de Software Baseada em Buscas, do 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 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. 
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1. Harman, M. et al. Search Based Software Engineering: Techniques, Taxonomy, Tutorial. 

Empirical Software Engineering and Verification, Vol. 7007, pp. 1-59, 2012. 

2. Colanzi, T.E. et al. Search Based Software Engineering: Review and Analysis of the Field 

in Brazil. Journal of Systems and Software, 86(4): 970-984, 2012. 

3. Deb, K. Advances in Evolutionary Multi-objective Optimization. 4th Int. Symp. on 

Search Based Software Engineering (SSBSE12), Vol. 7515, pp. 1-26, 2012. 

 

PROJETO 038 

Professor: Gledson Elias 

Vagas: 1 

Título: Plataformas de Middleware para Cidades Inteligentes 

Resumo: O objetivo deste projeto é investigar, conceber, implementar e avaliar uma 

plataforma de middleware 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). 
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