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08:00 APRENDIZAGEM MOTIVADA PELO MOVIMENTO "MAKER" A educação tem tido dificuldade de acompanhar o ritmo 
acelerado de um mundo tecnológico. A aprendizagem não 
deve estar mais baseada em formações conteudistas, 
mas sim priorizar competências: lógica/analíticas, de 
comunicação e de autoaprendizagem. Baseado neste 
cenário, a problemática abordada está pautada na 
questão do ensino atual não trabalhar as habilidades e 
competências necessárias para os alunos atuarem em um 
futuro mercado nas bases da Economia Criativa. O 
objetivo da palestra é apresentar um conjunto de 
estratégias associadas com o movimento "Maker" para 
estimular aspectos cognitivos e de aprendizagem por meio 
do uso integrado de Impressão 3D, Lógica de 
Programação e Eletrônica em projetos acadêmicos.

Eduardo M F Jorge, Peterson Lobato e Marley Amaral

08:35 A descoberta de padrões em séries temporais sempre foi, é e será um desafio ao intelecto humano Definição de séries temporais; As séries temporais no dia-
a-dia; O que são os padrões e porque são importantes? 
Técnicas de reconhecimento de padrões; Linhas de 
Pesquisa no PIMAT e principais resultados; Demanda por 
profissionais nessa área.

Diego Gervasio Frias Suárez

09:10 A Sociedade Brasileira de Computação O que é a SBC ? Por que associar-se ? Representante 
Estudantil. Benefícios do Associado da SBC

Marco Simões

09:30 INTERVALO
09:45 Sistemas Multiagentes Inteligentes Conceito e aplicações de sistemas multiagentes 

inteligentes(SMAI). O mercado  de SMAI e a formação 
profissional necessária. Perspectivas no Brasil. Projetos 
científicos em SMAI na Uneb.

Marco Simões

10:35 Sensing the City: Utilizando Pessoas como Sensores para as Cidades Inteligentes Este projeto de tem como objetivos explorar os 
dados provenientes de sensoriamento do espaço 
geográfico e das informações trocadas nas redes 
sociais para aumentar nosso entendimento dos 
fenômenos urbanos, contribuindo, dessa forma, 
com o processo de formação das cidades 
inteligentes.

Jorge Campos

11:00 UM ROBÔ VIRTUAL COMO AGENTE MOTIVADOR NA PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO 
PARA CADEIRANTES PARAPLÉGICOS

As lesões por pressão em cadeirantes paraplégicos é uma 
triste realidade no seu dia a dia. Para evitar esta 
enfermidade alguns cuidados devem ser tomados, como 
por exemplo: hidratação da pele, monitoramento para 
identificar o surgimento de algum sinal de lesão e 
manobras para alívio da pressão. Esta última atividade 
deve ser repetida em intervalos de aproximadamente 1 
hora. Percebe-se que a recorrência torna o exercício 
maçante dificultando assim sua continuidade. A proposta 
é criar um robô virtual que possa instruir o usuário a 
realizar as manobras de prevenção e que integre todos os 
cadeirantes participantes numa rede social na qual serão 
divulgados os resultados das atividades realizadas 
gerando um ranking e possibilidades de troca de 
mensagens de incentivo e apoio. Acredita-se que a 
interação social originada pelo robô será o mote para 
realização continua das atividades de prevenção de 
lesões por pressão

Romero Freire

11:30 Robôs de Serviços Robson Marinho
12:05 Mercado de Robôs Humanoides: um futuro brilhante para a indústria de robótica O mercado global de robôs humanoides. Tendências, 

aplicações, análise, crescimento e previsões: 2017 a 
2026.

Josemar Souza

12:30 ENCERRAMENTO


