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Editorial
Contribuição da formação geral à formação de especialistas

 A contemporaneidade exige dos cidadãos e profissionais uma postura crítica e engajada 
frente aos desafios cotidianos. Não basta mais a formação específica, é preciso relacioná-la ao 
contexto histórico do qual somos produtos e produtores. A escola é a instituição formal responsável 
pelo ensino, então, em todos os níveis, deve preparar-se para proporcionar a formação que se es-
pera de cada geração. Sempre em busca da construção de um mundo melhor, essa formação deve 
contemplar o conhecimento, a sensibilidade ambiental e a solidariedade universal.
 Observa-se, então, a magnitude da função social da escola.  Os mecanismos que dispõe 
constituem-se da estrutura operacional e funcional que disponibiliza para acolher esses alunos, 
sendo que um dos elementos mais significativos são as metodologias de ensino: como ensinar? 
Embora situada localmente, cada unidade deve estar conectada com o todo nacional e global. Os 
alunos vêm de ambientes diversos, passam pela escola, e ganham o mundo. Ela não pode agir 
isoladamente. Cada disciplina tem a sua importância e mais significado ganha quando pode ser 
trabalhada de modo integrado, ampliando a visão do aluno. Os desafios são extraordinários.
 Para avaliar a qualidade do ensino oferecido pelos Institutos Isolados de Ensino Superior 
– IES -, o governo federal instituiu o ENADE (Exame Nacional do Ensino Superior). Em relação 
à formação geral espera-se que os futuros profissionais demonstrem algumas competências e 
habilidades, tais como: “ler e interpretar texto; analisar criticamente as informações, extrair con-
clusões por indução e/ou dedução; estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes 
situações; detectar contradições; fazer escolhas valorativas avaliando consequências; questionar a 
realidade e argumentar coerentemente.” (MEC, 2012)
 A matriz curricular de cada curso é montada para proporcionar aos alunos a formação es-
pecífica e a formação geral. A primeira corresponde ao conhecimento técnico e tecnológico, que 
dará identidade à sua formação, e a segunda contribui para a contextualização sociológica do seu 
aprendizado. O que se objetiva é a formação do profissional e do cidadão.
 Com essa visão, no primeiro semestre de 2012, na disciplina Projetos de Graduação, no 
curso de Ciência da Computação, procurou-se criar atividades que contemplassem as competên-
cias e habilidades apregoadas pelo ENADE. Além da leitura e da interpretação, deveriam exercitar 
técnicas de coleta de dados, aplicação de questionários e entrevistas, e sistematização dos dados 
coletados, exercitando também as normas para formatação do trabalho. A redação acadêmica pre-
dominante é dissertativa, baseada na norma culta da língua materna.
 Para dar significado às investigações foram propostos temas inovadores e instigantes. Inova-
dores não em seu sentido do ineditismo, mas por se tratar de temáticas ainda não exploradas nos 
cursos de graduação da FAI. O tema proposto foi: O universo do cientista da computação: aspectos 
profissionais, sociais e políticos. 
 A elaboração desta edição do Boletim Científico de Exatas foi realizada por alunos do cur-
so, reforçando o aspecto orgânico das atividades propostas. Não se apresentam obras primas da 
produção científica, nem uma perfeição quanto à forma. O mérito da experiência está na iniciação 
científica de um número significativo de alunos mobilizados e instrumentalizados em tempo re-
corde: menos de um semestre. Além da experiência didático-pedagógica vivenciada, sua produção 
contribui para a divulgação de aspectos interessantes de cada tema, abrindo brechas para o apro-
fundamento de muitos deles. Lança-se aqui um desafio: por que não aperfeiçoar a ideia, transfor-
mando-a num projeto multidisciplinar mais audacioso?

Profª. Drª. Izabel C. Gil
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 Na sequência, apresenta-se a estrutura da atividade proposta. A intenção é proporcionar 
uma troca de experiência entre professores e graduandos.

4- Política nacional de inclusão digital (educa-
ção)
5- Política nacional de combate à pirataria
6- Política estadual de inclusão digital
a- Secretaria de Estado da Educação
b- Secretaria de Desenvolvimento Tecnológi-
co (CEETEPS)
7- Sistema operacional da FAI
8- Sistema operacional de uma ETEC (Escola 
Técnica Estadual – CEETEPS)
9- Direitos autorais de produtos para internet
10- Programas de pós-graduação (mestrado e 
doutorado) de referência no país para a área 
de ciência da computação
11- Outros temas

Base teórico-metodológica: pesquisa ex-
ploratória e descritiva

Operacionalização dos trabalhos:

28/2- Sorteio dos temas e orientações gerais
6/3- Orientações sobre citações e referências 
bibliográficas
13/3-  Envio dos primeiros textos redigidos. 
Transformação dos mesmos em slides para 
apresentações orais.
20/3- Apresentações orais de 3 grupos. Re-
torno dos textos corrigidos.
27/3- Apresentações orais de 3 grupos, com 
NOURA (Noções de Oratória e Uso de Recur-
sos Audiovisuais).
3/4- Entrega final dos ensaios. Início das 
apresentações orais dos grupos.
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Sociedade da informação: saber ter, fazer e 
ser      

Disciplina: Projetos de graduação - 2012
Responsável pela atividade: Profª drª Izabel 
Castanha Gil

Objetivos:
A partir de temas relacionados à atuação do 
profissional da ciência da computação e da 
sociedade da informação, a atividade proposta 
procura:
- exercitar competências e habilidades para 
investigação acadêmica (elaboração de pré-
projeto de pesquisa, levantamento bibliográfico, 
coleta e interpretação de dados, sistematização 
de informações);
- ampliar a visão acadêmico-profissional, esten-
dendo-a para aspectos sociais, culturais, políti-
cos e filosóficos, que envolvem a sociedade da 
informação.

Temas propostos

1- Histórico dos cursos de ciência da computa-
ção no Brasil e na FAI (resgatar a relação dos 
primeiros alunos e professores do curso)
2- Atribuições do cientista da computação
- quais são e quem as estabelece
- entidade de classe
- abrangência da carreira
3- Política nacional de:
a- Inovação tecnológica para a indústria
b- Inovação tecnológica para a agricultura
c- Outras inovações
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Ciência da computação: do universo global ao curso de graduação 

na FAI
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Everton Gomes

Rodolfo Cenedese Bataglia1

hpeverton@hotmail.com
  
 Para outros campos científicos e para a sociedade de forma geral, a ciência da computação 
forneceu suporte para a Revolução Digital, dando origem à Era da Informação. A computação 
científica é uma área da computação que permite o avanço de estudos complexos, como o 
mapeamento do genoma humano, por exemplo.

A Ciência da Computação é a disciplina que busca construir uma base cientifica 
para diversos tópicos, tais como a construção e a programação de computadores, 
o processamento de informações, as soluções algorítmicas de problemas e o 
processo algorítmico propriamente dito (BROOKSHEAR, 2003, p. 17).

 Desempenha um papel importante na área de ciência da computação a formalização 
matemática de algoritmos, como forma de representar problemas decidíveis, os que são susceptíveis 
de redução a operações elementares básicas, capazes de serem reproduzidas por meio de qualquer 
dispositivo mecânico/eletrônico para armazenagem e manipulação de dados. 
 Um desses dispositivos é o computador digital, de uso generalizado, nos dias atuais. Também 
de fundamental importância para a área de ciência da computação são as metodologias e técnicas 
ligadas à implementação de software que abordam a especificação, modelagem, codificação, teste 
e avaliação de sistemas de software.
 Os estudos oriundos da ciência da computação podem ser aplicados em qualquer área do 
conhecimento humano em que seja possível definir métodos de resolução de problemas baseados 
em repetições previamente observadas. Avanços recentes na ciência da computação tem impactado 
fortemente a sociedade contemporânea, em particular as aplicações relacionadas às áreas de 
redes de computadores, Internet, Web e computação móvel, que têm sido utilizadas por bilhões de 
pessoas ao redor do globo.

O profissional de ciência da computação é mais ou menos como o “clínico 
geral” do computador, pois ele tem o conhecimento geral da máquina. Ele tem a 
função de analisar as necessidades dos usuários, gerenciar equipes de criação 
e instalar sistemas de computação, etc. Além disso, é capacitado a desenvolver 
softwares tanto simples como os mais complexos. Também presta assistência 
aos usuários e trabalha para proporcionar uma conexão mais consistente à 
internet. (PERCÍLIA, 2012)

 A pessoa que deseja ingressar no curso de ciência da computação necessita ter aptidão em 
raciocínios abstratos e fazer contas, pois os cálculos dominam o curso. As suas disciplinas básicas 
são física, matemática, desenvolvimento de algoritmos, banco de dados, eletrônica, linguagens 
formais, entre outras.
 Apresenta-se primeiramente as áreas de atuação do cientista da computação, seguido do 
histórico do curso no Brasil e, em particular, na FAI2 . Com base na divulgação do ENADE (Exame 
Nacional de Cursos Superiores) foram relacionados os cursos brasileiros de melhor desempenho 
em 2005. O intuito oferecer um panorama geral das oportunidades de trabalho para um cientista 
da computação, com as respectivas propostas de salário, foi elaborado um quadro com alguns 
concursos públicos previstos para o primeiro semestre de 2012.

1 Graduandos do 7º termo de ciência da computação, 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil. 
2 Faculdades Adamantinenses Integradas.
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1. Cientista da computação: áreas de atuação

 Atualmente, o mercado para esse profissional se encontra em alta, porém, a expectativa é 
de que a oferta de vagas se estabilize nos próximos anos, em decorrência do aumento do número 
de cursos na área. Pelo fato de o curso de ciência da computação ser tão abrangente, proporciona 
aos profissionais oportunidades em diversos seguimentos. As empresas de telecomunicações, 
da área financeira e de auditoria, são as que mais absorvem esses profissionais (PERCÍLIA, 
2012). O profissional da ciência da computação tem como campo de atuação as indústrias de 
software e hardware, empresas, centros de pesquisa e universidades, trabalhando no suporte, no 
desenvolvimento de sistemas e na implementação de novas tecnologias.
 Todas as graduações como informática, ciência da computação, análise de sistemas,  
engenharia de redes, de sistemas, entre outros, estão sendo cada vez mais requisitadas em 
concursos públicos. Diversos concursos têm reservado vagas específicas para profissionais da 
área de tecnologia da informação. Portanto, há inúmeras oportunidades no setor público para se 
trabalhar com informática.
 “O objetivo dos cursos de ciências da computação é formar profissionais capacitados para 
atuar desde a concepção de um algoritmo (como uma receita para resolver um problema de 
informática) até a criação e administração de um software” (BASSETTE, 2007).
 Como a formação é bastante ampla, as áreas de atuação são muito variadas. O cientista da 
computação pode trabalhar com tecnologia agrícola, jogos eletrônicos, tecnologia para celulares, 
equipamentos eletrônicos e bancos de dados, entre outras áreas. Ele não é um simples programador. 
Ele tem uma visão muito mais ampla do que é a computação, por isso desenvolve atividades mais 
específicas, que vão do hardware ao software.
 As vagas oferecidas geralmente envolvem trabalhos de realização de análise, projeto, 
programação e implementação de sistemas de informação computacional. A grande vantagem dos 
profissionais desta área é a abrangência de oportunidades que são oferecidas. O edital do concurso 
público da Universidade Federal do Paraná, publicado em março de 2011, sintetiza as funções do 
cientista da computação:
• Desenvolver sistemas informatizados;
• Administrar ambiente informatizado;
• Prestar suporte técnico ao usuário;
• Elaborar documentação para ambiente informatizado;
• Estabelecer padrões para ambiente informatizado;
• Coordenar projetos em ambiente informatizado;
• Oferecer soluções para ambientes informatizados;
• Pesquisar tecnologias em informática;
• Demonstrar competências pessoais;
• Treinar usuário (www.progepe.ufpr.br/concursos/tecnico/2011_hc/).

2. Ciência da computação no mundo e no Brasil

2.1 Histórico

 Antes da década de 1920, computador era um termo associado a pessoas que realizavam 
cálculos, geralmente liderados por físicos, em sua maioria mulheres. Milhares de computadores 
eram empregados em projetos no comércio, governo e sítios de pesquisa. Após a década de 1920, 
a expressão máquina computacional começou a ser usada para se referir a qualquer máquina que 
realize o trabalho de um profissional.
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 O termo máquina computacional acabou perdendo espaço para o termo reduzido computador, 
no final da década de 1940, com as máquinas digitais cada vez mais difundidas. Alan Turing3, 

conhecido como pai da Ciência da computação, inventou a Máquina de Turing4 , que posteriormente 
evoluiu para o computador moderno.
 Apesar de sua pequena história enquanto uma disciplina acadêmica, a ciência da computação 
deu origem a diversas contribuições fundamentais para a ciência e para a sociedade. Esta ciência 
foi responsável pela definição formal de computação e computabilidade.

O processo de escrever programas e fazê-los funcionar era extremamente difícil. 
O primeiro a descobrir, foi Maurice Wilkes, cientista da computação da University 
of Cambridge5 , que criou o Edsac, o primeiro computador capaz de armazenar os 
próprios programas de maneira prática. Ele e outros em Cambridge desenvolveram 
um método de escrever instruções de computador de forma simbólica, o que 
facilitava todo o trabalho e diminuía o risco de erros. O computador pegaria essa 
linguagem simbólica e a transformaria em binária. A IBM6  introduziu a linguagem 
de computação Fortran em 1957, que simplificou muito a criação de programas 
científicos e matemáticos. No Dartmouth College, em 1964, o educador John 
G. Kemeny e o cientista da computação Thomas E. Kurtz inventaram o Basic, 
uma linguagem de programação simples, mas poderosa, com o objetivo de 
democratizar a computação e trazê-la a toda a população universitária. Com 
o Basic, mesmo crianças em idade escolar – o jovem Bill Gates, entre elas – 
poderiam começar a escrever os próprios programas (KELLY, 2009, p. 8).

2.2 No Brasil
 
 A graduação em Ciência da Computação começou a surgir no país no final da década de 
1960. O primeiro curso de bacharelado em ciência da computação foi criado na UNICAMP7, em 
1969 (seruniversitario.com.br).

[...] foi criado na UNICAMP um curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação. Esse curso foi o primeiro do gênero no Brasil, e serviu de modelo 
para inúmeros outros programas de graduação em todo país. Ainda naquele 
ano, foi criado o Departamento de Ciência da Computação (DCC) dentro do 
Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação (IMECC). Em 
março de 1996, o Departamento deixou de fazer parte do IMECC, e tornou-se 
a 20ª unidade de ensino e pesquisa da UNICAMP (www.ic.unicamp.br/).

3Alan Mathison Turing (23 de Junho de 1912 — 7 de Junho de 1954) foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da 
computação britânico. Considerado pai da computação.
4Modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados 
e transições) e não à sua implementação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador digital.
5Tradicional instituição de ensino superior do Reino Unido. Localiza-se na cidade de Cambridge.
6International Business Machines (IBM) é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de informática.
7Universidade Estadual de Campinas.

 O curso de ciência da computação surgiu no país para suprir a necessidade de pesquisas e 
outros serviços à sociedade nas áreas de ciência e tecnologia, cuja finalidade maior era contribuir 
para o desenvolvimento tecnológico do país. Para visualizar melhor a evolução da procura por este 
curso entre os pré-universitários no Brasil, foi elaborado o gráfico apresentado na sequência. O 
critério usado para a seleção foi o resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), de 2005. Os cursos estão ordenados de acordo com o Conceito Enade e com a média dos 
concluintes no exame.
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Gráfico 1: Curso de ciência da computação: relação candidato vaga, por universidade – 2005 

Fonte: ENADE, 2005. Cazela et al (Org.), 2012

Quadro comparativo das principais instituições segundo o ENADE 2005

Cidade Média dos 
Concluintes Conceito Duração 

(Anos) Mensalides Vagas

UFMG B. Horizonte 63,5 5 4  gratuito 80

UFRS Porto alegre 59,4 5 4  gratuito 100

UNIOESTE Foz do Iguaçu 55,2 5 4 gratuito 40

UFMS Santa Maria 53,9 5 4 gratuito 24

UFRJ Rio de Janeiro 52,8 5 4,5 gratuito 120

UFBA Salvador 52,5 5 4  gratuito 70

UNESP Rio Preto 52,2 5 4 gratuito 35

UFG Goiânia 52,1 5 4 gratuito 40

UFES Vitória 50,4 5 4,5  gratuito 40

UFJF Juiz de Fora 50,3 5 5 gratuito 60

UFOP Ouro Preto 49,9 5 4 gratuito 30

UFV Viçosa 49,4 5 4 gratuito 40

UFCG Campina Grande 50,7 4 4 gratuito 80

PUC B. Horizonte 50,1 4 4 R$ 715,00 60

Quadro 1: Quadro comparativo das principais instituições segundo o ENADE 2005
Fonte: idgnow.uol.com.br/carreira/2007/01/25/idgnoticia.2007-01-25.0112668212/. Cazela et al (Org.), 2012
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2.2.1 Condição do profissional da informática no Brasil

 Apesar dos benefícios do profissional da informática para a sociedade em relação ao 
desenvolvimento tecnológico, ainda não existe uma entidade de classe atuando como órgão 
regulamentador das profissões relacionadas.
 Criada em 1978, a SBC (Sociedade Brasileira de Computação) vem discutindo a questão da 
regulamentação da profissão de informática.

A SBC propõe a constituição de um Conselho Nacional de Auto-Regulação, a ser 
formado por um conjunto de entidades representativas da Sociedade Civil, com a 
finalidade de definir, manter um Código de ética e aplicá-lo no setor de Informática, 
visando a proteção da Sociedade e defesa da Área do ponto de vista ético e político 
[...] em suas reuniões, Congressos e Simpósios, nos últimos 30 anos, a SBC, através 
de sua Diretoria de Regulamentação da Profissão, preparou, em 2002, a proposta 
de projeto de lei de regulamentação SBC, a qual foi aprovada por seu Conselho 
em dezembro de 2002 e então encaminhada ao deputado Ronaldo Vasconcellos, 
que a transformou no PL 1561/2003, com sua apresentação no Plenário da Câmara 
Federal dos Deputados em 27 de julho de 2003, quando entrou em processo regular 
de tramitação (BIGONHA, 2012).

 A Sociedade Brasileira de Computação é uma sociedade científica, sem fins lucrativos, que 
reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais que atuam em pesquisa científica, 
educação e desenvolvimento tecnológico na área genérica de Computação. Faz parte da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da International Federation for Information 
Processing (IFIP), é sócia do Centro Latino-americano de Estudios en Informatica (CLEI) e afiliada 
à IEEE Computer Society. A instituição é regida por um estatuto e administrada por uma Diretoria. 
Ela também possui um Conselho com funções deliberativas e normativas.
 Para ilustrar essa indefinição da condição do profissional transcrevemos o depoimento do 
professor mestre Márcio Roberto Rizzatto, formado em ciência da computação pela UFSC, em 
1992. O professor Márcio compõe o corpo docente do curso de ciência da computação da FAI, 
desde a sua implantação, em 1999. 

 Cotidianamente, ouvimos falar em CRM (Conselho Regional de Medicina), CRF (Conselho 
Regional de Farmácia), CRA (Conselho Regional de Administração) e tantos outros. Assim que o 
aluno de Direito se forma o mesmo deve fazer o exame da OAB (Ordem dos advogados do Brasil) 
para exercer a profissão. Porém, e o aluno de computação? O que faz? Existem regras para o 
exercício da profissão? Qual a diferença entre um profissional formado no nível técnico e outro 
de nível superior? Vejamos essas e outras questões a seguir para refletirmos sobre as mesmas, 
considerando sua relevância para o atual e o futuro profissional de informática.
 O motivo de não existir regulamentação da profissão significa que qualquer pessoa que 
tenha o conhecimento em computação pode trabalhar na área. Um exemplo claro do que significa 
isso é o seguinte: um médico que não é formado em Medicina não pode dar pareceres nem mesmo 
fazer consultas, é considerado incapaz de exercer a profissão e legalmente há punições para quem 
descumprir tais regras. Assim, somente um profissional formado com diploma de curso superior 
pode ser um médico, mas um analista de sistemas pode ser sem estar formado. Isso ocasiona um 
problema aos profissionais que se formaram, passaram anos em uma faculdade e não têm regras 
para a profissão que exercem.
 Um profissional que é formado recebe, sem regulamentação, por exemplo,  praticamente 
valores parecidos com técnicos. Não há uma diferenciação de salários, depende muito da empresa 
que o profissional trabalha. Sabemos que a formação superior leva em conta, além de um conhe 
técnico, também um conhecimento teórico que qualifica o profissional. 
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Para ser programador não se necessita de diploma universitário, somente basta o conhecimento. 
Mas e o estudante que estudou anos em uma faculdade, que se qualificou e é equiparado a um 
autodidata? Como essa questão deve ser encarada?
 Regulamentar a profissão propicia também uma segurança às empresas sobre bons ou 
maus profissionais. Claro que uma regulamentação não vai especificar quem é o profissional, mas 
vai ajudar a diferenciar porque, certamente, alguém que se dedicou e se formou tem uma aptidão e 
um compromisso com a profissão. É claro que com a regulamentação o informata estaria sujeito às 
regras legais estabelecidas, mas qualquer profissional deve estar ciente que seguir normas conduz 
a uma atitude ética.
 A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) defende o livre exercício da profissão, a 
mesma defende que o fato de ter conhecimento já é o suficiente. Já a ENEC (Executiva Nacional 
dos Estudantes de Computação) defende a regulamentação da profissão. A informática é uma área 
dinâmica e difícil talvez de estabelecer normas, mas é importante pensarmos nas implicações que 
a regulamentação traria para nós.

2.2.2 Curso de ciência da computação na FAI

 O curso de ciência da computação teve início na FAI em 08/02/1999, com mensalidade 
no valor de R$280,00. Foi reconhecido pela Portaria CEE/GP nº 64, de 27/02/2002, grau de 
bacharelado, com duração de oito semestres. Passou por dois outros processos de renovação 
de reconhecimento, sendo o primeiro registrado pela Portaria nº 394, de 29/11/2005, e o segundo 
registrado pela Portaria CEE/GP nº 50, de 02/03/2009 (Secretaria Acadêmica da FAI, 2012).
 O projeto pedagógico foi montado pelo professor doutor Márcio Cardim, a pedido do diretor 
geral da época, professor doutor Gilson João Parisoto. Logo após a instalação e autorização do 
curso pelo Conselho Estadual da Educação (CEE), o professor Márcio foi nomeado coordenador 
geral do curso, permanecendo na coordenação até o ano de 2011, quando foi empossado como 
diretor geral.
 Em 1999, iniciou-se o curso com turmas no período diurno e noturno. A primeira turma 
formou-se em 2002, com 40 alunos. Até dezembro de 2011, dez turmas concluíram esta graduação 
(Secretaria Acadêmica da FAI).
 De acordo com as informações disponibilizadas no portal da FAI (www.fai.com.br), o curso 
propõe “a formação de recursos humanos altamente qualificados com capacidade de operar, 
projetar e desenvolver o ferramental e o ambiente na área de informática, com vistas a viabilizar ou 
aumentar a produtividade e a qualidade de todos os tipos de procedimentos”. 
 Considerando-se a diversidade e complexidade crescentes da vida econômica e social do país, 
de um lado, e o processo de mudanças profundas nos setores comercial, industrial, agropecuário 
e de serviços, as oportunidades de trabalho para o profissional de computação constituem uma 
realidade presente com assegurada tendência a se ampliar, o que justifica a perfeita associação 
da implantação do curso de ciência da computação no espaço regional. A grade curricular do curso 
de bacharelado em ciência da computação vem ao encontro do mercado regional, que apresenta 
grande potencial de expansão e encontra-se extremamente carente de pessoal especializado.
 Ao final do curso, o profissional deverá ser capaz de desenvolver sistemas de informação, 
projetar e desenvolver metodologias de programação, desempenhar atividades relacionadas ao 
controle de qualidade, manipulação e operação dos aparelhos ou máquinas, programas de apoio 
ao usuário e aplicativos em geral. Desempenhará cargos de supervisão ou chefia na área de 
computação. Participará do estudo e planejamento de projetos, avaliações de perícias, auditorias, 
pareceres, consultorias, laudos e relatórios técnicos relativos à computação.
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Figura 1: Laboratório de informática no Campus 1

 O curso de Ciência da Computação conta atualmente com cinco laboratórios didáticos de 
computação, utilizados para as aulas práticas, sendo três no campus I e dois no campus II. Cada 
laboratório conta aproximadamente com 25 microcomputadores em fase de atualização. Todos os 
alunos possuem conta de usuário. Todos os laboratórios possuem acesso à internet, por meio de 
um link de acesso via Embratel.

3. Curiosidades para quem quer arriscar

 Alguns concursos públicos para o ano de 2012. A leitura serve como um referencial de 
atribuições e salários.

Nordeste

PB - UFCG - Universidade Federal de Campina Grande - inscrição até 13/04/2012 
Salário Inicial: R$ 7333,67
Número de Vagas: 1
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Cargo: Professor Adjunto I
Informações: www.dscufcg.edu.br

PE - Ministério Público - inscrição até 10/04/2012 Provas dia 13 de maio de 2012
Salário Inicial: R$ 3578,37
Número de Vagas: 3
Jornada de trabalho: 30 horas semanais
Cargo: Analista Ministerial
Informações: www.concursosfcc.com.br

SE - UFS - Universidade Federal de Sergipe - inscrição até 03/04/2012
Edital não disponível em 13/05/2012

Norte

AM - UEA - Universidade do Estado do Amazonas - inscrição até 09/05/2012 
Salário inicial: R$ 4536,00
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Número de Vagas: 5
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Cargo1: Professor auxiliar; fundamentos tecnológicos da computação
Cargo2: Computação, Probabilidade e Estatística - Código: 010806 - Professor Auxiliar
Informações: www.uea.edu.br

PA - FUNPAPA - Fundação Papa João XXIII - inscrição até 05/04/2012 
Salário inicial: R$987,09 + GNAT (25%) + Adicional de Escolaridade + Ticket Alimentação + Plano 
de Saúde
Numero de Vagas: 1
Cargo: Analista de Sistemas
Jornada de trabalho:
Informações: www.cetapnet.com.br

PA - Prefeitura de Vigia de Nazaré - inscrição até 04/04/2012 
Salário inicial: R$ 893,12 + gratificação de 40%
Numero de Vaga: 01
Jornada de trabalho: 100 horas mensais
Cargo: Professor de Educação Básica/ LICENCIATURA EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Informações: www.ivin.com.br

TO - IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - inscrição até 05/04/2012
Edital não disponível em 13/05/2012

Federal
AGU - Advocacia Geral da União (CIEE)
Edital não disponível em 13/05/2012

Centro-Oeste
DF - ECT - Correios Informações:www.correios.com.br/institucional/concursos/correios
Edital não disponível em 13/05/2012

GO - UFG - Universidade Federal de Goiás Informações: www.csufg.br
Edital não disponível em 13/05/2012

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
Salário:R$ 1657,15
Vagas: 11
Cargo: analista em informática prefeitura
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações:

GO - UFG - Universidade Federal de Goiás Informações:www.dpufg.br
Edital não disponível em 13/05/2012

Sul
RS - UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - inscrição até 19/04/2012
Salário: R$ 7333,67
Vagas:4
Cargo: Prof. adjunto nas áreas de Metodologia e Téc. da Computação, SI, Arquitetura e Redes
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.ufsmbr/concurso
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Sudeste

MG - GASMIG - Companhia de Gás de Minas Gerais
Salário: R$ 3690,00
Vagas:14
Cargo: Analista – Engenharia
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.gasmig.com.br

MG - Instituto BioAtlântica - IBIO AGB Doce - inscrição até 20/04/2012
Salário: R$ 5300,00
Vagas: 1
Cargo: Coordenador de Sistemas de Informações
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
 Informações: www.maximaauditores.com.br

MG - Prefeitura de Araguari - inscrição até 20/05/2012
Salário: R$ 942,11
Vagas: Cadastro reserva
Cargo: Analista de sistemas
Jornada de trabalho: 120 horas mensais
Informações:www.funcab.org

MG - Prefeitura de Belo Horizonte - inscrição até 13/04/2012
Salário: R$ 6304,37
Vagas: 14
Cargo: analista de Sistemas
Informações: www.domcintra.org.br

MG - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - inscrição até 08/07/2012
Salário: R$ 7333,67
Vagas: 1
Cargo: Professor Adjunto ao Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências 
Exatas
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.ufmg.br

MG - UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto - inscrição até 16/04/2012 Informações: www.
in.gov.br
Edital não disponível em 13/05/2012

MG - UFU - Universidade Federal de Uberlândia - inscrição até 01/07/2012
Salário: Assistente Nível 1: R$ 4651,59 Professor Adjunto Nível 1: R$ 7333,67
Vagas: 2
Cargos: Assistente nível 1 e Professor Adjunto nível 1
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.ufu.br

MG - UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - inscrição até 24/04/2012
Salário: Professor Adjunto I: R$ 7333,66 Assistente I: R$ 4651,58
Vagas: 1
Cargo: Professor Adjunto I ou Assistente I no curso de Sistemas de Informação
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.ufvjm.edu.br
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SP - UNESP - Universidade Estadual Paulista - Guaratinguetá - inscrição até 11/04/2012
Edital não disponível em 13/05/2012
 
SP - SAAE - Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - inscrição até 24/04/2012 
Salário: R$ 3310,05
Vagas: 1
Cargo: Analista de Sistemas
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.shdias.com.br
 
SP - SANASA CAMPINAS - inscrição até 08/04/2012
Salário: R$ 3088,86
Vagas: 4
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação para: segurança de informações; suporte de redes; 
administrador de banco de dados e programador java
Jornada de trabalho: 40 horas semanais
Informações: www.shdias.com.br

Conclusão
 
 A ciência da computação constitui-se numa área muito ativa no mercado de trabalho, 
apesar de alguns desencontros em sua identidade profissional. As atividades do profissional da 
computação referem-se ao desenvolvimento, administração e pesquisa de assuntos tecnológicos 
ligados a todas as áreas do conhecimento, comprovando a importância dessa atividade profissional 
para a sociedade digital moderna. 
 Apesar de sua importância, ainda não existe uma entidade de classe atuando como 
órgão regulamentador das profissões relacionadas à computação o que, mesmo com excelentes 
produtos gerados por estes profissionais, desvaloriza a profissão. Ainda assim, os últimos editais de 
concursos públicos na área revelam uma boa oportunidade, com jornada de trabalho e remuneração 
compatíveis com outras profissões do mesmo nível.
 Atenta à realidade de seu tempo, a FAI procura manter-se atualizada tanto em relação à 
formação do corpo docente quanto à estrutura que disponibiliza aos alunos. 
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 Vivemos em um mundo de constante atualização, onde, a cada instante, a tecnologia se 
desenvolve em uma enorme velocidade. Até mesmo uma pessoa que convive diariamente com 
a informática precisa manter-se atualizada, ou então ela não estará apta a exercer a profissão. 
Imagine então pessoas que não têm condições nem acesso a tal tecnologia. Isso se denomina 
inclusão digital, que significa, antes de tudo, melhorar as condições de vida de uma determinada 
região ou comunidade, com ajuda da tecnologia, oferecendo aos mais necessitados oportunidades 
de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais 
favorecidos.
 A inclusão digital não se dá apenas com as crianças, ela está ligada a todas as faixas etárias 
e também aos deficientes. O desenvolvimento contemporâneo exige que todas as pessoas estejam 
atualizadas e conectadas ao mundo da informação. Essa conexão apresenta várias dimensões: 
a operacionalização de máquinas e equipamentos informatizados e a informação em tempo real 
facilitando a tomada de decisões são algumas delas. Em qualquer circunstância é necessário o 
domínio mínimo da informática e isso ainda está distante de milhões de pessoas. 
 Seja pela escolaridade insuficiente ou pelas condições econômicas do usuário e de seus 
familiares o acesso às tecnologias da informação não estão democratizadas. Destaca-se, então, 
o papel do Estado para facilitar o acesso e a instrumentalização básica para seu manuseio. Em 
países emergentes, como a atual condição brasileira, essas ações são fundamentais e as ações 
devem ocorrer nas três instâncias públicas: federal, estadual e municipal. 
 Tenta-se investigar e sintetizar as principais ações do governo federal para promover a 
inclusão digital de milhões de brasileiros com dificuldade de acesso às tecnologias da informação. 
Na primeira parte tentaram-se definir a expressão inclusão digital e dar uma caracterização básica 
de cada um dos programas. Na segunda parte procurou-se focar no programa Telecentro, pois 
aparenta ser a forma mais popular de inclusão das pessoas. Por fim, apresenta-se uma breve 
conclusão sobre o que foi discutido ao longo do trabalho.

1. Inclusão digital, bases operacionais e estímulo ao acesso

 Há vários programas que atendem a determinados públicos. Alguns exemplos são: Projeto 
Computadores para Inclusão, Computador para Todos, Telecentros Banco do Brasil, Casa Brasil, 
Programa Estação Digital, ProInfo - Programa Nacional de Informática na Educação, Telecentros, 
entre outros.
 Os programas de inclusão digital do governo federal são coordenados por meio de parceria 
entre vários ministérios e a Casa Civil da Presidência da República. Eles contemplam não somente 
a faixa da população de baixa renda, com dificuldade de acesso ou de aquisição de aparelhos e 
seus complementos, como rede elétrica, linha telefônica para internet etc. Um exemplo disso é 
o Programa Computador Portátil para Professores, uma ação desenvolvida pela Presidência da 
República, Ministérios da Educação (MEC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
 
1 Graduandos do 7º termo de Ciência da Computação, 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil. 
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 Segundo o portal do Governo Federal sobre Inclusão Digital, o programa visa criar condições 
para facilitar a aquisição de computadores portáteis para professores da rede pública e privada da 
educação básica, profissional e superior, credenciadas junto ao MEC, a baixo custo e condições 
diferenciadas de empréstimo, melhorando e contribuindo com o aperfeiçoamento da capacidade 
de produção e formação pedagógica dos mesmos, por meio da interação com a tecnologia da 
informação e comunicação.
 Outro exemplo é o Programa Telecentro, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações, 
um espaço sem fins lucrativos e de acesso público, com computadores conectados à Internet, 
disponíveis para diversos usos. O acesso é livre, com assistência de monitores. Eles devem 
oferecer cursos e atividades de promoção do desenvolvimento local e servir aos moradores das 
comunidades onde se encontram como um espaço de integração, cultura e lazer. 
 Segundo o portal do Ministério das Comunicações (2012), 8.233 telecentros estão instalados 
em todo o país e novas 3.590 unidades estão em implantação. Desde a criação da Secretaria 
de Inclusão Digital, estão sendo unificados, sob um mesmo modelo de gestão, os programas de 
apoio a telecentros anteriormente conduzidos de maneiras distintas: Telecentros BR, Telecentros 
Comunitários e telecentros apoiados pelo Gesac.
 Essa unificação é dada no sentido de oferecer o mesmo conjunto de recursos, tais como: 
equipamentos de informática, conexão à internet, bolsas e formação para monitores. Isso ocorre em 
todos os telecentros apoiados pelo Ministério das Comunicações. O objetivo é desenvolver ações 
conjuntas entre órgãos do Governo Federal, estados, Distrito Federal, municípios e sociedade civil 
que possibilitem a implantação e a manutenção, em larga escala, de telecentros.

1.1. Telecentros: uma rede de acesso conectando milhões de pessoas
O Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades – 
Telecentros.BR é uma ação do Governo Federal de apoio à implantação de 
novos espaços públicos e comunitários de inclusão digital e o fortalecimento 
dos que já estão em funcionamento em todo o território. São disponibilizados 
equipamentos de informática e mobiliário necessários ao funcionamento dos 
telecentros, serviços de conexão em banda larga à internet, assim como 
a formação e bolsas de auxílio financeiro para monitores atuarem como 
agentes de inclusão digital. Esses monitores bolsistas participam de um 
curso de formação e atendem as comunidades dos telecentros. 
(inclusaodigital.gov.br/telecentros/)

 Segundo o Governo Federal, o telecentro é um local onde são oferecidos cursos e 
treinamentos presenciais e à distância, informações, serviços e oportunidades de negócios para 
pequenos empreendimentos visando o fortalecimento das condições de competitividade. Além de 
servir como instrumento para aproximar os empresários, as instituições públicas e privadas,as 
organizações não governamentais e a sociedade em geral. 
 O telecentro deve constituir um conselho ou comitê local, de composição representativa 
da comunidade, para acompanhamento de suas atividades, estabelecimento de regras de uso 
do espaço segundo a realidade local, e contribuição ao aperfeiçoamento contínuo da unidade. 
Fazendo assim, cada cidade é responsável por seu telecentro.
 Em conjunto com o Telecentro, a Rede Nacional de Formação para Inclusão Digital oferece 
um grupo de atividades de qualificação a jovens monitores de espaços apoiados pelo Programa 
Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades (Telecentros.BR). O monitor deve ser 
estudante (ou ter concluído o ensino médio), de baixa renda, com idade entre 16 e 29 anos, morador 
da comunidade em que o telecentro está localizado.



A Rede de Formação oferece curso de 12 meses para que aprendam a facilitar o uso das tecnologias 
pelas pessoas que frequentam os telecentros, utilizando-as como ferramentas de cidadania.
 Segundo o Ministério do Planejamento, o curso de formação de monitores de Telecentros 
BR deve propiciar o desenvolvimento de um conjunto de competências individuais, sintetizado 
pela habilidade de usar as tecnologias da informação e da comunicação como ferramentas para 
alavancar transformações sociais na comunidade em que o monitor está inserido.
 Para que um telecentro seja instalado em uma determinada região (ou cidade), precisa-se 
dos Kits disponibilizados pelo Governo Federal. Esses kits são destinados a prefeituras brasileiras, 
prioritariamente para instalação de telecentros em bibliotecas públicas municipais, comunidades 
quilombolas, extrativistas e indígenas; assentamentos rurais e as entidades selecionadas pelo 
programa Telecentros.BR. 
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Kit disponibilizados pelo Governo Federal
Quantidade Item

1 Servidor

1 Roteador Wireless

11 Estabilizadores

1 Impressora a laser

1 Projetor Multimidia

21 Cadeiras

1 Mesa do professor

11 Mesa para computador

1 Mesa para impressora

1 Armário baixo

1 Ponto de presença Gesac

Quadro 1: Kits disponibilizados pelo Governo Federal para as cidades
Fonte: Portal Inclusão Digital Governo Federal. BONANI, Sérgio H. et al, 2012 (Org.)

 A contrapartida do município é disponibilizar o espaço físico para a instalação dos 
equipamentos e monitores para o atendimento gratuito ao público.

Investimento em Telecentros para o ano de 2010: R$ 165 milhões
Onde está sendo destinado Total

Aquisição de equipamentos e mobiliário R$ 64 milhões

Oferecimento de conexão em banda larga R$ 27 milhões

Concessão de bolsas para formação de monitores R$ 57,96 milhões

Implantação de uma Rede de Formação R$ 16 milhões
Quadro 2: Investimentos do Governo Federal para o ano de 2010, em Telecentros
Fonte: Portal Inclusão Digital do Governo Federal. BONANI, Sérgio H. et al, 2012. (Org.)
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 Nota-se que, além de o Governo Federal, Estadual e Municipal estarem preocupados com 
a inclusão, há também empresas que se tornam parceiras do Governo Federal proporcionando 
assim mais oportunidades e mais infraestrutura aos telecentros. Um exemplo é o Programa de 
Inclusão Digital do BB (Banco do Brasil), que, segundo o Portal Rede Telecentro, é uma ação de 
responsabilidade socioambiental associada ao Programa Fome Zero e integra as Políticas Sociais 
do Governo Federal. Teve início em 2003, com foco em implantação de telecentros comunitários e 
apoio a entidades que promovem o fortalecimento da cidadania. O Banco do Brasil tem desenvolvido 
diversas ações que já resultaram na implantação de mais de duas mil unidades de Inclusão Digital 
espalhadas por todo o país.

Conclusão

 A inclusão digital estende-se a todos os grupos de pessoas com dificuldade de acesso 
à tecnologia da informação, caracterizando um amplo esforço de alfabetização digital. Além do 
usuário, os programas possibilitam a ação voluntária de pessoas com disponibilidade e com 
princípios solidários. Sempre há alguém disposto a aprender e alguém disposto a ensinar.
 Os programas públicos de inclusão digital promovem oportunidades também a universitários 
de cursos ligados à área da computação, pois há várias situações em que podem atuar como 
monitores, técnicos, professores de informática, entre outros. A democratização do acesso aos 
equipamentos eletrônicos estimula o desejo de aquisição dos mesmos, resultando em aumento das 
vendas, favorecendo a atuação de vendedores e fabricantes, entre outros profissionais. 
 Iniciativas democratizantes conseguem desencadear uma espiral virtuosa, pois quanto mais 
se acessa mais aumenta a possibilidade de aquisição de equipamentos, o que contribui para a 
redução dos preços dos equipamentos.
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 Este estudo tem por objetivo conhecer o programa de inclusão digital denominado Acessa 
Escola, mantido pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que conta com a maior rede 
de ensino do Brasil: são 5,3 mil escolas, 230 mil professores e mais de quatro milhões de alunos. 
(www.see.sp.gov.br, 2012). Pretendeu-se verificar o uso do referido programa nas unidades escolares 
e analisar a eficácia do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), considerando o 
número de computadores, bem como o conjunto da infraestrutura disponibilizada a professores e 
alunos. Destacou-se a caracterização técnica do programa e o seu funcionamento nos postos de 
atendimento, que são as escolas de ensino fundamental e médio, bem como a oportunidade que 
cria para universitários dos cursos da área da computação, atuando como estagiários junto às salas 
ambiente, nas unidades escolares.
 A base de dados para a realização desta pesquisa foi o trabalhado realizado na EE Águia de 
Haia, na cidade de Bastos. A referida escola atende 160 alunos do ensino fundamental ciclo I (2º 
ano ao 5º ano), nos períodos matutino e vespertino. Atende também, nos finais de semana, o PEF 
(Programa Escola da Família), cuja finalidade é a abertura da escola todos os finais de semana 
para que os alunos e a comunidade possam realizar atividades monitoradas, como informática 
educativa, artesanato, esporte, lazer, entre outras.
 Este estudo tem por objetivo conhecer o programa de inclusão digital denominado Acessa 
São Paulo, mantido pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Este Estado possui a 
maior rede de ensino do Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 mil professores e mais de quatro milhões de 
alunos. (www.see.sp.gov.br, 2012) Pretendeu-se verificar o uso do referido programa nas unidades 
escolares e analisar também a eficácia do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
considerando o número de computadores, bem como o conjunto da infraestrutura disponibilizada 
a professores e alunos. Neste trabalho destacamos a caracterização técnica do programa e o seu 
funcionamento nos postos de atendimento, que são as escolas de ensino fundamental e médio.
 Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias da 
Informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Inclusão digital é 
também simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Um incluído 
digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para 
trocar e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições de vida. 
(wikipedia.inclusãodigital).
 Para o desenvolvimento do trabalho buscou-se conhecer o histórico, a caracterização técnica 
e operacional do referido programa de inclusão digital por meio das informações disponibilizadas no 
site do próprio programa. Considerando a materialização do mesmo, tomou-se como referência um 
dos postos de atendimento, que funciona na EE Águia de Haia, na cidade de Bastos, localizada no 
oeste paulista. Neste posto trabalha um dos membros da dupla redatora deste ensaio, na condição 
de estagiário. A convivência diária e os conhecimentos como universitário de ciência da computação 
facilitam a compreensão, manuseio e reflexões sobre o desenvolvimento do programa.

 1  Alunos do 7º termo de Ciência da Computação, 2012. FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas, sob orientação da 
Profª Drª Izabel Castanha Gil.
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 Os fatores favoráveis para a realização desse trabalho devem-se ao interesse na obtenção 
de maior aprofundamento da própria área de atuação. Uma observação mais apurada do referido 
programa permitiu a identificação de algumas de suas fragilidades, tais como: quantidade insuficiente 
de computadores para o número de usuários em cada unidade escolar; velocidade de internet 
baixa e espaço incompatível com a finalidade do programa, pois na mesma sala de informática, na 
escola observada, funcionam a sala de leitura e a sala de coordenação pedagógica da escola. 
 Este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira parte discorre-se sobre conceitos 
básicos de TIC; na segunda parte discorre-se sobre a estrutura técnica e operacional do programa 
Acessa São Paulo, tendo como referência a EE Água de Haia, localizada na cidade de Bastos/SP; 
na última parte teceram-se alguns comentários a partir das observações realizadas.

1. A TIC- Tecnologia da Informação e Comunicação: algumas palavras 
conceituais

 Para que a inclusão digital aconteça três instrumentos básicos são de fundamental 
importância: computador, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta apenas 
o cidadão possuir um computador conectado à internet para considerá-lo como incluído digital. Ele 
precisa saber o que fazer com essas ferramentas.
 No mundo atual, encontramos várias tecnologias que viabilizam a comunicação, porém, elas 
se diferenciam de acordo com a interação e a colaboração, que podem proporcionar aos usuários. 
Considerando que a escola deve estar atenta às inovações tecnológicas contemporâneas, observa-
se grande esforço de professores, gestores e governos para que as TIC (Tecnologias da Informação 
e Comunicação) estejam presentes na rotina pedagógica dos alunos.

A maior parte dos programas computacionais desempenha um papel de 
tecnologia intelectual, ou seja, eles reorganizam, de uma forma ou de outra, 
a visão de mundo de seus usuários e modificam seus reflexos mentais. 
As redes informátizadas modificam circuitos de comunicação e de decisão 
nas organizações. Na medida em que a informatização avança, certas 
funções são eliminadas, novas habilidades aparecem, a ecologia cognitiva 
se transforma. O que equivale a dizer que engenheiros do conhecimento 
e promotores da evolução sociotécnica das organizações serão tão 
necessários quanto especialistas em máquinas. (Wikipédia, 2012.)

 Cabe aos governos, portanto, a promoção da democratização do acesso às tecnologias da 
informação, principalmente para crianças e jovens em fase de formação. 

1.1. O Intragov – estruturas de redes nas escolas

Intragov2  refere-se a uma infraestrutura única de comunicação, em implantação pelo Governo 
de São Paulo, que cobrirá todo o Estado, podendo ser compartilhada por diferentes órgãos 
públicos. São interligadas todas as escolas e todas as diretorias de ensino à Secretaria de Estado 
da Educação, Departamento de Recursos Humanos, Fundação para o Desenvolvimento Escolar 
(FDE), Coordenadoria da Grande São Paulo, e Palácio do Governo. 
 

2 O Intragov é um provedor de acesso para os órgãos públicos estaduais ligados ao Termo de Cooperação da rede, tendo uma 
rede IP multisserviços dedicada, dando suporte aos provimentos de serviços para atender às necessidades de comunicação 
de dados, voz e vídeo. (www.intragov.sp.gov.br/menuprinc/conceitos.html).
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 Teve sua criação em 1995, pela empresa MasterSoft, que começou a oferecer serviços 
de outsourcing3  em redes, sistemas de suporte a usuários de TI, participando de vários projetos 
no setor público, principalmente no Primeiro Orçamento Eletrônico do Estado de São Paulo e na 
criação da Intragov – Intranet do Governo de São Paulo.

Classe de qualidade de 
serviço do Intragov

Capacidade de acesso Redundância de Acesso Roteador

Voz
Vídeo

Dados Prioritários
Dados Não Prioritários

Internet

Dimensionada pela 
quantidade de transações 

simultâneas
(Fator de Capacidade de 

Acesso – FCA)

Nível de criticidade da 
Unidade Cliente 

(Fator de Redundância de 
Acesso - FRA)

É parte integrante do 
acesso

Quadro 1: Estruturas de redes disponibilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo
Fonte: Ingragov online, 2012.

 Figura 1: Funcionamento do intragov
 Fonte: Intragov online, 2012.

3 Designa a ação de uma organização em obter mão-de-obra de fora da empresa, ou seja, mão-de-obra terceirizada. Está 
ligada à ideia de sub-contratação de serviços, que se constitui na transferência das atividades conhecidas como atividades 
meio, e nunca as atividades fins (produto final), para uma empresa terceirizada. 
(www.wikipedia.org/wiki/Outsourcing)
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1.2. Infraestrutura de informática disponibilizada pela FDE - Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação

 De acordo com as informações disponibilizadas no site da FDE (www.fde.sp.gov.br), há dois 
serviços de redes disponíveis: Data Center Prodesp, que é vinculada à Secretaria de Gestão Pública 
do Governo do Estado de São Paulo e Intragov, que é uma infraestrutura única de comunicação 
do Governo do Estado de São Paulo, cobrindo todo o Estado. Os serviços disponibilizados pela 
Prodesp4  e o Intragov são:
  
 Data Center Prodesp
   º Três mainframes e mais 1,6 mil servidores físicos e virtuais,
   º 3,7 milhões de transações por hora.
   º Implantação de redes
   º 24 mil pontos lógicos elétricos instalados em 2010.
  Intragov
   º Rede IP Multisserviços com cerca de 15 mil links de acesso.
   º Escritório de Projetos da Prodesp
   º Monitoramento e gestão de mais de 100 projetos.
   º Segurança da Informação
   º Mais de 4,6 milhões de ameaças virtuais foram identificadas e bloqueadas pela Prodesp em      
2010. 
Quadro 2: Serviços disponibilizados pelo Intragov e Prodesp
Fonte: Intragov online, 2012.

2. Funcionamento e caracterização do Programa Acessa Escola: 
objetivos

 A SEE, por meio da Resolução 037, de 25/04/2008, criou o Programa Acessa Escola, que 
visa proporcionar a apropriação das tecnologias da informação e comunicação a partir das salas 
de informática das escolas estaduais para a inclusão digital. A implementação do Programa foi 
normatizada pela Resolução Conjunta SE/SGP 1, de 23-6-2008, modificada pela Resolução SE 
30/2011, que regulamenta a utilização das salas do Acessa Escola aos finais de semana, pelo 
Programa Escola da Família.
 A finalidade do programa é promover a inclusão digital voltada para a comunidade em geral. 
Seu principal recurso é a disponibilização das salas de informática equipadas para o uso da internet. 
Os computadores são conectados à internet por meio da rede Ingragov, mantida pelo Governo 
Estadual.
 Objetivos estabelecidos pela coordenação do programa da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE) são:
  ° Disponibilizar à comunidade escolar os recursos do ambiente web, criado pelo Programa   
     Acessa Escola;
  ° Promover a criação e o fortalecimento de uma rede de professores 
     (uso, troca e produção de novos conteúdos);
  º Criar um ambiente de colaboração e troca de informações e conhecimentos entre alunos e             
     professores, intra e interescolar;
  º Potencializar os usos da infraestrutura física e de equipamentos existentes na escola 
Quadro 3: Objetivos estabelecida pela FDE.

Fonte: FDE- Fundação para o desenvolvimento da educação , 2012.
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4 Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp,  é uma empresa de economia mista 
(Sociedade Anônima Fechada). Seus principais acionistas são a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e o 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP).(www.prodesp.sp.gov.br).

2.1. Utilização do computador

 O aluno só pode utilizar o Acessa Escola em horários em que não estiver em aula, exceto 
em casos em que o acesso fizer parte de uma atividade proposta pelo professor.
Regras estabelecidas pela FDE para melhor uso da SAI (sala de informática): a sala é um espaço de 
aprendizado e interação. Na busca do melhor aproveitamento, algumas regras foram estabelecidas 
e expostas em banner afixados em todas as salas do Acessa Escola.

 ° Estar em ambiente de colaboração e troca de informações e conhecimentos entre alunos e pro    
    fessores, intra e interescolar;
 ° Potencializar os usos da infraestrutura física e de equipamentos existente na escola.
 ° Qualquer integrante da escola (aluno, professor, funcionário e participante do Programa Escola     
   da Família) pode utilizar o Acessa Escola. Para usuários menores de 18 anos, é necessário que 
   o cadastramento seja feito mediante apresentação do Termo de Adesão, devidamente   
   assinado pelo   responsável legal e autorizado pela diretoria da escola. 
 ° Todas as salas atenderão no período de funcionamento da escola – manhã, tarde e noite. Os     
   horários de abertura e fechamento da sala são decididos pela Direção da escola.
Quadro 4: Modo de utilização estabelecida pela FDE
Fonte: FDE- Fundação para o desenvolvimento da educação , 2012.

2.2. Estruturação da gestão do programa

 O Programa é estruturado em três níveis crescentes de gestão: local, regional e central, 
conforme a especificação da Secretaria de Estado da Educação.

 ° Gestão Local – GAL – Grupo de Apoio Local – Representantes da escola que darão suporte 
    aos alunos-estagiários na Sala do Acessa Escola;

 º Gestão Regional - DE – Diretorias de Ensino: Professores Coordenadores e Estagiários 
   Universitários, que assumirão a implementação do Programa nas escolas;

 ° Gestão Central - Secretarias da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação,    
responsáveis pela elaboração das diretrizes que nortearão a implantação, o acompanhamento 
    e a avaliação do Programa Acessa Escola nas escolas de ensino médio da rede estadual.

Quadro 5: Estruturação estabelecida pela FDE
Fonte: FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2012.
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Figura 2: Estrutura da gestão do programa Acessa São Paulo
Fonte: Secretaria de Estado da Educação, 2012.

 
2.2.1. Gestão Local: visa dar suporte às atividades realizadas pelos alunos-estagiários na 
sala do Acessa Escola. Cabe à direção da escola indicar os seus representantes (professores, fun-
cionários, alunos do grêmio etc.)

 ° Algumas tarefas:
 ° Fazer a interlocução entre a escola e os alunos-estagiários;
 ° Cumprir rigorosamente as regras de utilização das salas de internet do Programa;
 ° Oferecer espaço físico apropriado para a instalação do Programa;
 ° Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos;
 ° Manter a sala em condições de funcionamento, limpa e conservada, providenciando pequenos 
reparos que já constam do escopo das responsabilidades da escola;
 ° Dar cumprimento às regras preestabelecidas no Manual de Procedimentos para a Sala de In-
ternet, especialmente em relação ao limite de tempo para uso dos equipamentos e sem qualquer 
favorecimento no atendimento, quando houver fila de espera para utilização do serviço;
 ° Garantir o atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficien-
tes;
 ° Comunicar imediatamente, por escrito, à equipe gestora do Programa da Diretoria de Ensino, 
sobre qualquer impedimento ao pleno funcionamento da Sala de Internet do Programa, ou solicitar 
anuência para qualquer alteração nas regras de atendimento previamente acordadas, sob pena de 
veto, caso os motivos apresentados sejam considerados insuficientes;
 °Atender às solicitações da FDE quando convocada para preparações, encontros presenciais etc.
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2.2.2. Atribuições dos estagiários de ensino médio

 ° Estar presente na abertura e no fechamento da sala do Programa Acessa Escola;
 ° Realizar estágio com a carga horária diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira;
 ° Realizar o estágio programado e informar ao GAL (Grupo de Apoio Local) quando observar       
alguma irregularidade no início ou encerramento das atividades;
 ° Zelar pela correta utilização da sala e auxiliar no cumprimento de todas as normas e regras   
estabelecidas pelo Programa;
 ° Participar no cadastramento de novos usuários;
 ° Abrir chamados técnicos quando encontrar problemas nos equipamentos;
 ° Zelar pela integridade das instalações e equipamentos da Sala de Internet;
 ° Seguir as orientações e a metodologia de atividades definida pela Coordenação do Programa e   
participar das capacitações e reuniões;
 ° Conhecer e participar do uso dos recursos do Programa (Rede de Projetos, links interessantes, 
atalhos pedagógicos, Governo Eletrônico e outros);
 ° Dar atenção às solicitações dos usuários;
 ° Participar na facilitação entre o usuário e os serviços disponibilizados que convergem para os  
objetivos do Programa.
 ° Acompanhar e participar no fornecimento dos dados de desempenho quantitativo da sala 
(atendimento / cadastros) à Diretoria de Ensino, podendo sugerir eventuais melhorias.
 ° Colaborar com o GAL na definição de estratégias de divulgação da Sala de Internet do Programa 
Acessa Escola;
 ° Participar no uso das Trilhas pedagógicas que serão criadas no site do Programa, com o intuito 
de facilitar a pesquisa de temas transversais do currículo escolar;
 ° Recorrer ao GAL e/ou à Equipe de ATP de Tecnologia e/ou estagiários da Diretoria de Ensino 
para solução dos problemas do dia-a-dia;
 ° Melhorar o aprendizado em razão das atividades que desenvolve no estágio.

2.2.3. Gestão Regional: Compete à Diretoria de Ensino a formação da equipe do(s) 
Assistente(s) Técnico(s) Pedagógico(s) de Tecnologia e estagiários universitários, que assumirão 
a implementação das ações do Programa nas escolas.

2.2.4. Atribuições dos assistentes técnico-pedagógicos de tecnologia – ATP

 ° Atuar como interlocutor da DE (Diretoria do Ensino) junto às Coordenações Regional e Geral do   
Programa;
 ° Acompanhar a implantação das salas de informática do Programa Acessa Escola, viabilizando 
estratégias locais para agilizar os procedimentos necessários para o pleno funcionamento das  
salas;
 ° Realizar, regionalmente, vistorias periódicas nas Salas de Internet para acompanhar e avaliar 
o cumprimento quantitativo e qualitativo das metas estabelecidas, apontar os fatos relevantes, os 
principais problemas e as soluções adotadas etc;
 ° Manter o Coordenador Regional constantemente informado sobre os progressos da implantação                                                                                                                                     
e da utilização das Salas de Internet, segundo a periodicidade estabelecida pela Coordenação
Geral e sempre que necessário; 
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 ° Providenciar infraestrutura física e de equipamentos e os materiais necessários para o 
desenvolvimento dos módulos das preparações continuadas, que serão ministradas aos estagiários 
de ensino médio, que atuarão nas salas de informática das escolas e aos estagiários universitários, 
que atuarão como equipe de apoio, na DE, ao ATP de Tecnologia;
 ° Acompanhar e apoiar a coordenação regional na solução dos problemas do cotidiano da escola;
 ° Estimular os estagiários ao exercício das atividades do Programa que contribuem tanto para o  
desenvolvimento da cidadania, como para sua formação profissional;
 ° Apoiar as iniciativas dos estagiários que atuam nas escolas, divulgando-as nos meios disponíveis 
na Diretoria, na escola e na comunidade;
 ° Retornar com presteza às solicitações da coordenação local e/ou dos próprios estagiários das 
escolas.
 
2.2.4. Gestão central: Fundação para o desenvolvimento da educação (FDE)

 ° Disponibilizar equipamentos básicos para o funcionamento da sala de internet;
 ° Fornecer link de conexão à internet sem nenhum ônus à escola;
 ° Oferecer adequada capacitação aos estagiários que vierem a atuar nas salas objetivando                    
atender os usuários;
 ° Fazer a gestão do Programa, estabelecer e modificar diretrizes e regras de funcionamento,   
quando necessário, baseadas em análise de relatórios enviados e outras fontes de informação  
(encontros periódicos, visitas presenciais etc.);
 ° Firmar metas e indicadores de desempenho de acordo com plano de trabalho, desenvolvido em  
conjunto com a escola;
 ° Desenvolver e manter um portal na internet do Programa Acessa Escola com todas as infor      
mações institucionais. Além disso, o portal oferece conteúdos úteis para todos os envolvidos no  
Acessa Escola e assim funciona como a base de uma comunidade virtual;
 ° Sempre que possível, viabilizar parcerias e ações que promovam melhorias no desenvolvimento                                                                                                                         
e sustentabilidade da escola;
 ° Fazer a manutenção dos equipamentos e links sempre que necessário. 

2.2.5. Manual aos usuários do Acessa Escola
 
 Os usuários do Programa Acessa Escola são os integrantes da comunidade escolar (alunos, 
professores, funcionários e participantes do Programa Escola da Família). 
 Foi criado um manual para orientar os estagiários a atendê-los com qualidade, sendo que o 
atendimento deve ser padronizado em todas as salas do Acessa Escola porque o trabalho uniforme 
facilita a rotina dos estagiários e garante o controle de qualidade do serviço.
 Os estagiários que atuam na sala do Acessa Escola são preparados para atender os 
usuários, facilitando o contato com a tecnologia e a utilização dos equipamentos, orientando a 
pesquisa escolar e a busca por informações como jornais, revistas, vagas de emprego, elaboração 
de currículos, cursos on-line etc. Aos estagiários cabe também efetuar os cadastros no sistema 
online e acompanhar a utilização das salas pelos usuários.

2.2.6. Inscrições para vagas de estagiários do programa e suas atribuições 
 
 Jovens da 1ª ou 2ª série do Ensino Médio da rede estadual podem concorrer às vagas nas 
salas de informática do programa, com bolsa-auxílio de R$340 mensais. Os alunos do Ensino 
Médio interessados em estagiar nas salas de informática do Acessa Escola devem estar atentos às
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informações disponibilizadas no site da Secretaria de Estado da Educação. Quando estiver 
aberto o período de inscrição para estágio, o cadastro deve ser feito pelo site da Fundação do 
Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP (www.fundap.sp.gov.br). A última taxa de inscrição foi 
de R$ 12,00. (2011)
 Podem candidatar-se alunos que cursam a primeira ou a segunda série do ensino médio em 
uma das 3.449 escolas participantes do programa. A lista dessas escolas pode ser consultada na 
mesma página de inscrição. O candidato precisa ainda ter CPF próprio e dezesseis anos completos 
no momento em que ingressar no estágio.  A prova é composta por língua portuguesa, matemática, 
informática e conhecimentos gerais.

2.2.7. O estágio

 A carga horária de trabalho é de quatro horas diárias, pela manhã (8h às 12h), tarde (12h às 
16h) ou noite (16h às 20h). Além de capacitação na área de informática, também são oferecidos 
aos monitores bolsa-auxílio no valor de R$ 340 mensais e vale-transporte.
 O Acessa Escola prevê um contrato de estágio de seis a doze meses, que poderá ser 
prorrogado apenas uma vez, pelo mesmo período. Os estagiários são responsáveis pelo atendimento 
aos alunos, professores e funcionários que utilizam as salas de informática do programa, que 
permanecem abertas o dia todo nas escolas.
 Caso a sala esteja sem conexão com a internet, o trabalho do estagiário não sofrerá 
interrupção. Ele continuará atendendo aos usuários que desejarem utilizar o computador para 
outras finalidades, que não exijam o acesso à rede (utilização de programas, editores de texto, 
trabalhos escolares).
 Em caso de queda de energia, o estagiário deve aguardar na sala o retorno da mesma ou 
até que termine seu horário de trabalho. 

2.2.8. Tempo de uso 

 O usuário tem direito de usar o computador durante trinta minutos por vez, quantas vezes 
desejar no mesmo dia, desde que haja senhas disponíveis para um novo acesso. Nesse caso, o 
estagiário pode entregar uma nova senha para aquele que deseja fazer novo acesso. O usuário 
deverá aguardar sua vez, de acordo com os procedimentos e rotinas determinados pela escola.

2.3. Sala de informática e Acessa Escola: aspectos das estruturas da 
tecnologia da informação 

 A Diebold é a empresa responsável pelos equipamentos de informática utilizados nas salas 
do Programa Acessa Escola, tendo um contrato de aluguel com o governo do Estado de São 
Paulo, assim fornecendo os equipamentos de última geração para uso administrativo e pedagógico. 
Trata-se de uma empresa multinacional, com sede nos Estados Unidos, baseada em sistemas de 
segurança corporativa, que está envolvida principalmente na fabricação, venda, instalação e serviço 
de self-service, sistemas transacionais (tais como ATM ), produtos de segurança eletrônica e física 
(incluindo cofres e sistemas de processamento de moeda), software e sistemas integrados para os 
mercados financeiros globais e comerciais. Diebold é a maior fabricante de caixas eletrônicos dos 
Estados Unidos. 
 Para cumprir seus objetivos, a FDE se estrutura em diretorias. O encaminhamento 
das questões relacionadas à implantação e uso das tecnologias que dão suporte ao trabalho  
administrativo e pedagógico das escolas estaduais é responsabilidade da Diretoria de Tecnologia
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da Informação – DTI/FDE, que hoje cuida da gestão de mais de 70 mil computadores desktops 
conectados em rede, além de notebooks, de uma multiplicidade de periféricos (impressoras, 
projetores multimídia etc.), equipamentos e sistemas de apoio.
 A DTI/FDE administra esse esforço por meio da implementação de alguns programas e 
projetos. Se o computador é Educat ou outra marca, ligar-se para a Central de Atendimento da 
FDE (0800 777 0333). Esse número é acionado quando houver a necessidade de instalações e 
atualizações de softwares e consertos ou trocas dos computadores e quando houver indisponibilidade 
da internet (intragov). Em no máximo, 32 horas é disponibilizado um técnico capacitado da Diebold 
responsável por aquela determinada região para resolver o chamado.

Figura 3: Educat
Fonte: Secretaria de Estado da Educação, 2012

2.3.1. Equipamentos que compõem as salas do Acessa Escola
 
 ° Computadores com estabilizadores – a quantidade depende da topologia da sala. Na capital 
os computadores são da marca Itautec Infoway ST4150. Na Grande São Paulo e interior, são do 
consórcio Educat;
 ° Switch marca Dlink DES 3028. Todos os computadores da sala são conectados em rede, por 
meio desse switch, que, por sua vez, é ligado à rede maior da escola;
 ° Infraestrutura de elétrica e lógica de rede.

2.4. Posto de atendimento da EE Águia de Haia: um pequeno terminal que 
pode fazer toda a diferença

 A EE Águia de Haia localiza-se em Bastos, um município com 22 mil habitantes (IBGE, 
Censo 2010), no oeste paulista. A economia do município destaca-se pela produção avícola, sendo 
conhecido como capital nacional do ovo. 
 A escola possui um posto de atendimento do Programa Acessa São Paulo, desde 2009. 
Neste posto dois estagiários atendem com jornada diária de quatro horas cada um, sendo que o 
usuário conta com o atendimento em período integral. A convivência diária favorece a compreensão 
e as limitações do seu funcionamento, o que permite uma análise crítica do mesmo. 
 A escola é jurisdicionada pela Diretoria de Ensino da Região de Tupã. Foi fundada em 1933, 
sendo o seu nome uma homenagem a Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro. Está sediada à 
rua sete setembro nº 339 – centro. Em 2012, atende 673 alunos do 6º ano ao 9º ano do ensino 
fundamental e ensino médio. Deste total, 270 alunos residem na zona rural. Os alunos da zona rural 
são os maiores frequentadores da sala ambiente de informática, pois poucos têm acesso a ela em 
suas residências. Muitos deles vêm para a escola no período inverso das aulas, quando realizam 
suas pesquisas escolares, assistem a vídeos, e outras atividades que exigem a conexão com a 
rede mundial de computadores.
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De acordo com a professora de História, Ina Maria Algarte dos Santos,

A escola conta com uma sala de informática, com apenas 15 
computadores novos ligados em rede para uso de alunos e professores. 
Após a implementação do Acessa Escola houve uma ampliação do 
uso dessa ferramenta tecnológica e outras mídias integradas ao 
currículo oficial. Os computadores auxiliam atividades essenciais, 
como ler, escrever, entender gráficos, desenvolver noções de espaços 
e acessar diferentes informações. Temos estagiários orientando todos 
os períodos de aula e a sala é amplamente utilizada pelos professores 
de todas as áreas. 
Na nossa escola já temos alguns objetivos alcançados, como: 
atendimento dos alunos da zona rural, que não tinham acesso à internet 
e ao computador; aumento da rotatividade e melhor atendimento aos 
usuários pelos estagiários; melhoria  no desenvolvimento do processo 
de ensino aprendizagem. Mas, temos também alguns pontos negativos, 
como: número insuficiente de computadores para atender a nossa 
demanda e velocidade de internet baixa. (Entrevista concedida em 26 
de abril de 2012).

Figura 4: Sala equipada para atendimento do Programa Acessa Escola
Fonte: EE Águia de Haia, Bastos/SP, 2012.

Conclusão

 A finalidade do Programa Acessa Escola é promover a inclusão digital de seus usuários, 
tendo como objetivo maior garantir a oportunidade de navegar pela internet, aprender a utilizar o 
computador, e ter acesso ao uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. 
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Seu funcionamento, no entanto, ainda carece de aperfeiçoamento e ampliação. Uma de suas 
fragilidades é a falta de capacitação para os estagiários responsáveis pelo funcionamento da 
sala. Por serem estudantes do ensino médio, cuja idade varia entre dezesseis e dezessete anos, 
faltam domínio técnico da computação e experiência para gerenciar o fluxo de pessoas e suas 
demandas. Eles não podem ser responsabilizados por problemas cuja complexidade está além de 
suas possibilidades.
 Outro aspecto a ser destacado é o número insuficiente de computadores para atender toda 
a comunidade escolar. Um parque de máquinas variando entre dez e vinte e cinco computadores 
é irrisório para qualquer escola com centenas de alunos e dezenas de professores. Há, ainda,  
baixa transmissão de banda da internet, que é apenas 500kbps de velocidade, não tendo um bom 
aproveitamento na utilização da internet. Como consequência, ocorre a demora ao abrir páginas, 
lentidão ao carregar vídeos e carregar aplicativos.
 Mesmo com funcionamento aquém do desejado, é inegável a oportunidade de inclusão 
digital. Ainda que precária e insuficiente à demanda, para muitos alunos é a única oportunidade de 
manuseio de equipamentos tecnológicos com acesso à informação online.  As políticas públicas de 
inclusão digital são essenciais no atual contexto histórico. Reforça-se a necessidade de maiores 
investimentos tanto quantitativos quanto qualitativos na área de TI, com foco na população estudantil.
 Destaca-se, também, que a ampliação do atendimento tem reflexo direto na ampliação do 
mercado de trabalho na área computacional para monitores, técnicos, professores de informática, 
fabricantes, vendedores, entre outros profissionais. A ampliação do acesso favorece, inclusive, 
a redução dos custos dos equipamentos, uma vez que se submete a uma das leis básicas da 
economia, denominada lei da oferta e da procura.
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O Portal Educacional Clickideia como parte do programa de inclusão 
digital do CEETEPS para alunos e professores do ensino médio

Leonardo de Cinque Vian 
Welinton Aparecido Ozelin1  

                  Prof. Msc. André Luís Scagnolato2

        
         Apresenta-se, neste artigo, um projeto de inclusão digital destinado a alunos e professores do 

ensino médio, denominado Portal Educacional Clickideia. A intenção é conhecer seu funcionamento 
sob a perspectiva de funcionamento operacional das TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, 
considerando a atuação do profissional formado na área da informática, particularmente em ciência 
da computação. 
 O Portal Educacional Clickideia possibilita a integração de tecnologias da comunicação e da 
informação nas atividades escolares, promovendo a interdisciplinaridade, a contextualização e a 
transversalidade do conhecimento, mediados por um ambiente virtual pedagogicamente preparado 
para subsidiar alunos e professores.
 Os objetivos estabelecidos foram: I) Conhecer o programa de inclusão digital para alunos 
e professores do ensino médio do CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza; II) Compreender a organização do portal e os recursos tecnológicos empregados. Como 
problematização tentou-se responder: I) Em que se constitui o programa de inclusão digital do 
CEETEPS para alunos e professores do ensino médio, denominado Portal Clickideia? II) Quais os 
recursos tecnológicos utilizados e como é organizado o portal?
 O presente ensaio está organizado em duas partes: a primeira apresenta os programas de 
inclusão digital da CEETEPS; a segunda parte apresenta o histórico, caracterização e funcionalidade 
do Portal ClickIdeia, foco deste trabalho.

1.  Programa de inclusão digital do CEETEPS para alunos e professores 
do ensino médio

 Entende-se por inclusão digital a democratização do acesso às tecnologias da informação, 
com o objetivo de proporcionar a inserção de todos no meio digital. O enfoque do conceito de 
inclusão digital não se limita apenas à utilização dessa tecnologia para troca de e-mails e acesso 
à informações por hipertexto, mas sim aquela pessoa que utiliza essa tecnologia para obter uma 
mehor qualidade de vida. Para que ocorra a inclusão digital são necessários três instrumentos 
básicos, sendo eles o computador, o acesso à internet e o principal elemento, que é o domínio da 
tecnologia.
 O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) é uma autarquia do 
Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. O CEETEPS administra 203 Escolas Técnicas (ETEC) e 52 Faculdades de Tecnologia 
(FATEC) distribuídas em 157 municípios paulistas. Aproximadamente 226 mil estudantes dos 
ensinos Médio e Técnico são atendidos pelas ETEC. E nas FATEC3 são mais de 59 mil alunos 
atendidos. (www.centropaulasouza.sp.gov.br, 2012). 
 Por meio de licitação pública realizada em 2009, foi contratada a empresa ClickIdeia, sediada 
em Campinas, para disponibilizar um portal virtual com conteúdos e ferramentas eletrônicas  
1 Graduandos em Ciência da Computação, 2012. FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas), sob orientação da Profª  Drª 
Izabel Castanha Gil
2 Professor colaborador e docente do CEETEPS, responsável pelos laboratórios de informática da ETEC Prof. Eudécio Luiz 
Vicente, em Adamantina/SP.
3 ETEC: Escola Técnica Estadual. FATEC: Faculdade de Tecnologia 
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capazes de subsidiar e complementar os estudos em sala de aula e fora dela. Além de incrementar 
o trabalho do professor, o uso do Portal permite autonomia ao estudante que deseja aprofundar 
seus estudos em horários alternativos e flexíveis.
 Em 2012, aproximadamente 64.500 alunos e 2.500 professores são atendidos pelo projeto 
no ensino médio oferecido pelas ETEC. Por meio do contrato de prestação de serviços o Portal 
Educacional ClickIdeia tem como dever o fornecimento de material atualizado para o acesso dos 
alunos cadastrados, assim como ministrar cursos de capacitação para os professores responsáveis 
pela utilização do portal na sala de aula. O custo mensal por usuário é de R$3,27 (alunos) e R$ 
10,00 por professor. Os recursos são do governo estadual. (MARIANO, 2012.)
 Segundo a professora Rosana Mariano, gestora e responsável pelo projeto junto ao CEETEPS, 
a equipe que desenvolve o projeto é composta por quatro pessoas, sendo um responsável por dados 
estatísticos, um responsável pelos projetos dos coordenadores locais nas ETEC e um técnico em 
TI (Tecnologia da Informação), além da própria professora Rosana Mariano, como coordenadora 
geral. A contratação para esses cargos é feita por meio de uma seleção dos candidatos inscritos, 
juntamente com a formação e experiência relevante em cada um dos componentes. 
 A definição da organização do Portal é de responsabilidade da equipe pedagógica do mesmo. 
O Centro Paula Souza, via coordenação, supervisão educacional, coordenações do EM (Ensino 
Médio) e relatórios de professores coordenadores, faz sugestões ao Portal para que possam 
contribuir para a melhoria das áreas de interação (por exemplo, criação e colaboração) e do Portal 
como um todo.
 Em cada unidade escolar mantém um professor coordenador do projeto ClickIdeia, atuando 
como mediador entre a CETEC (Coordenadoria do Ensino Técnico) e o Portal, em instância externa, 
e professores e alunos, em instância interna. Em escolas com até 400 alunos o professor recebe 
por oito aulas semanais; em escolas com número maior de alunos no ensino médio, o número de 
aulas sobe para doze. 
 Em entrevista, a professora Izabel Castanha Gil, coordenadora do Portal Educacional 
ClickIdeia na ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, de Adamantina, elenca as principais funções do 
coordenador na unidade escolar. 

Somos capacitados regularmente pela CETEC [Coordenadoria do Ensino 
Técnico] e pelo Portal tanto em São Paulo quanto online e por meio de visitas 
técnicas na unidade. Elaboramos o projeto anual de hora atividade específica 
(HAE), cadastramos os usuários da escola, acompanhamos o professor no uso 
do Portal, elaboramos cronograma para uso dos laboratórios de informática, 
atendemos alunos quanto ao domínio das ferramentas disponibilizadas, criamos 
atividades alternativas para estimular o uso dessas ferramentas, acompanhamos 
a quantificação dos acessos, pois temos metas a cumprir, elaboramos relatórios, 
entre outras ações. (Profª Izabel C. Gil. Entrevista concedida em 23/4/2012)

 Os temas das capacitações, em sua maioria, são desenvolvidos em ambientes virtuais 
disponibilizados pelo Portal e são escolhidos a partir de sugestões recebidas dos coordenadores 
do Projeto. Procuram capacitar o professor para a exploração do ferramental, frequentemente 
atualizado e ampliado. Quanto às metas, cada unidade escolar deve atingir o índice mensal de 
70% de acesso de professores e 70% de acesso de alunos. Sobre as metas estabelecidas, diz a 
professora Izabel:

Na unidade, os acessos são acompanhados pelo professor coordenador. 
Além disso, mensalmente, recebemos mensagem da supervisão escolar, 
parabenizando ou questionando os índices de acesso. (Idem)
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A concepção do projeto prevê a inclusão digital não só de alunos, mas também de professores, 
considerando que nem todos têm afinidade com a informática e muitos ainda não dispõem de um 
computador pessoal. Paralelo ao programa, o governo estadual promove programas para facilitação 
de aquisição de computadores pessoais, denominado Computador do professor. 

1.1 Portal Educacional Clickideia: histórico, caracterização e funcionalidade
 
 O Portal Educacional ClickIdeia foi desenvolvido em 2001, com apoio da UNICAMP 
(Universidade Estadual de Campinas) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico (CNPq), apresentando conteúdos didáticos que atendem a grade curricular do Ensino 
Médio, em sintonia com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Matrizes Curriculares de 
Referência para o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

Trata-se de um ambiente de aprendizagem com informações organizadas, 
desenvolvido por uma equipe de educadores, mestres e doutores em cada 
área, que trabalham em conjunto com webdesigners e programadores utilizando 
tecnologias de última geração. (Clickideia, 2012).

Figura 1: Tela inicial do Portal ClickIdeia
Fonte: www.clickideia.com.br

Como fazer um portal

 Define-se como portal um website desenvolvido com objetivo de conter todas as informa-
ções concentradas sobre um determinado assunto. Para tanto, deve ser organizado de maneira 
a proporcionar ao usuário uma navegação simples, objetiva e descomplicada, proporcionando ao 
usuário facilidade e interatividade com o assunto por ele procurado.
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 As informações e os caminhos do portal devem ser postados com clareza e objetividade, de 
tal forma que o usuário possa interagir e conhecer por onde está navegando e qual foi o caminho 
para chegar até a informação.
 A Home Page (Página Inicial) deve fornecer todas as informações necessárias para que 
o usuário chegue ao que está procurando. Além disso, devem existir mecanismos de buscas e 
ajuda que facilitem a procura pelos conteúdos do site. Para melhorar o desempenho das buscas é 
necessário que o portal possua seções e categorias definidas por assuntos, sendo assim, o usuário 
tem a possibilidade de filtrar os resultados que mais lhe interessam.
 Por trás do que está disponível a todos os usuários, deve existir uma ou mais páginas 
administrativas, geralmente com acesso restrito somente aos colaboradores da organização e 
protegidas por senha, sendo que cada pessoa que for acessá-la deve possuir um nível de acesso 
diferente. Por exemplo, o administrador deve possuir acesso a todas as opções, portanto ele terá 
um acesso administrativo, já uma pessoa responsável por publicar artigos não deve ter acesso 
total, limitando-se a um acesso básico e específico ao seu conteúdo. Nas páginas administrativas 
os conteúdos do site são dispostos e organizados pela própria equipe gestora, sem interferência de 
programadores. 
 Em determinados portais existe ainda a necessidade de o usuário possuir acesso a 
informações que não devem estar livres para todos acessarem, portanto, neste caso, é necessário 
que haja uma área de acesso restrito, diferente da área administrativa do site, que os usuários 
somente a acessarão por meio da inserção de um usuário e senha.
 Outro fator importante a observar é a aparência do site nos diferentes browsers (navegadores). 
Para isso o site deve manter-se alinhado e bem definido, independente do navegador utilizado pelo 
usuário (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, etc.), e do tamanho do monitor 
que estiver sendo utilizado para a visualização. Para isso, os desenvolvedores aconselham o uso 
de determinados navegadores com o intuito de se obter uma melhor visualização.

Conclusão

 No decorrer do trabalho pode-se constatar que a utilização da internet no aprendizado 
vem se tornando uma realidade inquestionável. Alguns desafios, no entanto, colocam-se a todos 
os envolvidos, especialmente aos gestores: os investimentos em estruturas computacionais nas 
escolas e o treinamento de professores para o seu manuseio. Trata-se, portanto, de um desafio a 
ser considerado em várias dimensões: as políticas para o acesso às tecnologias da informação e a 
disseminação de novas metodologias pedagógicas adaptadas aos ambientes virtuais.  
 Abre-se um universo de possibilidades, destacando as oportunidades de trabalho aos 
profissionais da área da computação. Além desse aspecto profissional, destaca-se o significado 
social desse fenômeno, enfatizando o papel do Estado na promoção da inclusão digital, condição 
intrínseca ao desenvolvimento contemporâneo.
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Direitos autorais em produtos da internet

Carlos Henrique dos Santos** 

 A internet figura, para o atual cenário econômico e social, como ferramenta para a consecução 
das principais atividades humanas, sendo possível dar golpes nos consumidores, com um simples 
acesso aos diferentes bancos de dados, como em transações comerciais e financeiras. Nesse 
mundo virtual, a internet presta serviços para a interligação simultânea de pessoas localizadas em 
qualquer lugar do planeta.
 A democratização do uso e a facilitação do acesso possibilitadas pela redução dos preços 
têm colocado as pessoas mais próximas do universo da informação. A flexibilidade própria dessa 
ferramenta provoca/dificulta a regulamentação do conteúdo veiculado, abrindo possibilidades 
infinitas tanto para o uso responsável quanto para o uso criminoso.
 Desse modo ocorreu o uso de conteúdo disponibilizado indevidamente para a mídia e 
subordina-se a uma verdadeira ideia de “Morte dos Direitos Autorais” e a destruição deste direito 
no qual iremos falar.

Direito autoral e suas representações
 Direito Autoral é a expressão usada para se referir ao rol de direitos, que podem ser literários, 
artísticos ou científicos. São encontrados neste rol dispositivos de direitos de diferentes lugares e 
naturezas. A doutrina jurídica clássica foi dividida em direitos morais e direitos patrimoniais.

Copyright “©”
 Copyright é diferente de direitos do autor. Existe uma diferença entre o direito à cópia, ou 
seja Copyright, e do outro, o direito de autor. Nesse caso, o foco está na pessoa do direito, o autor; 
naquele, o objetivo do direito (a obra).

Reprodução
 Reprodução é a cópia em um ou mais exemplares de uma obra literária, artística ou científica. 
Toda reprodução não significa, necessariamente, ser uma cópia. O autor tem o direito exclusivo de 
utilizar e dispor da obra literária, artística ou científica, tudo isso depende da autorização prévia e 
expressa do mesmo, por qualquer modalidade, dentre elas a reprodução parcial ou integral.

Contrafação
 Contrafação é uma reprodução comercial de um artigo que, no caso, não tem a autorização 
da entidade que detém a sua propriedade intelectual, ou seja, a Lei 9.610, de 1998, caracteriza 
como contrafação qualquer reprodução que não é autorizado. 

Expiração
 Diante das normas e recomendações internacionais aceitas pela maioria dos países, a obra 
literária somente será disponibilizada para domínio público setenta anos após o ano do falecimento 
do autor.
 No Brasil, essa temática é regulamentada pela Lei n.º 9.610, de 19/02/1998. A lei existe para 
esses fins, sob a denominação de direitos autorais.

  
** Graduando do 7º termo de Ciência da Computação, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil. FAI – Faculdades 

Adamantinenses Integradas.
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No caso de domínio público, os sucessores do autor da obra perdem os direitos de posse setenta 
anos depois da morte do autor da obra.
 Entre 2007 e 2009, o Ministério da Cultura realizou reuniões e seminários para discutir com 
diversos setores da sociedade a atualização dos direitos autorais no país. Em 2012, o MinC fez 
uma consulta para a revisão da Lei de Direitos Autorais. Sua intenção era harmonizar os direitos de 
artistas e criadores com o direito ao acesso à cultura e ao conhecimento.
 
Direito da informática para direitos autorais
 Direito da informática é um campo do Direito que se propõe a estudar aspectos jurídicos do 
uso de computadores, com fundamentos no crescente desenvolvimento da Internet e na importância 
da tecnologia da informação e da informática nas relações jurídicas, sendo por isso, uma nova área 
do estudo do Direito.
 Existem ainda os que chamam esta área do Direito como “Direito Informático”, “Direito 
Eletrônico”, “Direito Digital”, “Direito da Tecnologia da Informação”, “Direito da Internet”, ou ainda 
“Direito Cibernético”.
 Na França, é chamado de Droit de l’informatique; no Reino Unido, Information Technology 
Law; na Alemanha, Informatikrecht; na Espanha, Derecho Informático ou Derecho de las Nuevas 
Tecnologías; e nos Estados Unidos da América e Índia, CyberLaw ou ainda Computer Law.

Propriedade intelectual 
 Propriedade intelectual é um monopólio que é concedido pelo Estado. É a soma dos direitos 
às obras literárias, artísticas e científicas, as interpretações e as execuções, aos fonogramas e às 
emissões de radiodifusão, às invenções, descobertas, desenhos e modelos industriais, marcas 
industriais, comerciais e de serviço.
 
 No Brasil, a propriedade intelectual está garantida pelas leis 9.279/96 (Marcas e Patentes), 
Lei 9.456/97 (Cultivares), Lei 9.609/98 (Software) e 9.610/98 (Direitos Autorais). O Brasil é, ainda, 
signatário de tratados internacionais, como as Convenção da União de Berna ( 1886 ), e da 
Convenção de Paris ( 1883) sobre a Propriedade Industrial, e como outros acordos como o TRIPs 
(Trade Related Intelectual Property Rights).
 Existe um órgão responsável pelas marcas, patentes, desenho industrial, transferência de 
tecnologia, indicação geográfica, entre outros, chamado INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial). A Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro, é responsável pelo registro e 
averbação das obras artísticas e intelectuais. 

Licença livre
 Significa toda licença que garante ao receptor de uma obra que seja protegida por direito 
autoral a liberdade de utilização dos benefícios de seu uso. Para que essas liberdades sejam 
eficientes, as licenças são concedidas em caráter irrevogável e, quando aplicável, exigem que o 
trabalho seja distribuído de forma a facilitar modificações futuras. No caso dos softwares, faz-se 
necessário fornecer sempre o código fonte.
 Algumas das licenças livres mais conhecidas foram criadas pela Free Software Foundation, 
no contexto do Software Livre.

Creative Commons
 Creative Commons refere-se a uma organização não governamental sem fins lucrativos, 
que se localiza em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos da América, com a função de 
expandir a quantidade de obras criativas disponíveis, por meio de licenças que permitem  permitem 
a cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional todos os direitos reservados.
A organização criou diversas licenças, conhecidas como licenças Creative Commons. 
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 A organização foi fundada em 2001, por Larry Lessig, Hal Abelson e Eric Eldred. A Creative 
Commons é governada por um conselho de diretores e um conselho técnico. Ela tem sido abraçada 
por muitos criadores de conteúdo, pelo principal motivo de permitir controle sobre a maneira como 
sua propriedade intelectual será compartilhada. As licenças criadas pela organização permitem 
que detentores de copyright (isto é, autores de conteúdos ou detentores de direitos sobre estes) 
possam abdicar em favor do público de alguns dos seus direitos inerentes às suas criações, ainda 
que retenham outros desses direitos. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons) 

Produtos comprados pela internet e direitos do consumidor
  O faturamento de empresas comerciais é expressivo em relação a compras relacionadas 
a festas ocorridas ao longo do ano, e, principalmente, no final do ano, quando os trabalhadores 
recebem o décimo terceiro salário. O agito próprio das altas temporadas de compras tem levado 
muitos consumidores a optarem pela facilidade das compras pela internet, aumentando a tendência 
de aumento das compras via web. Muitas pessoas não estão mais dispostas a enfrentar filas nos 
shoppings e centros comerciais.
 A previsão de fatura do comércio eletrônico é de aproximadamente 20 bilhões de reais, ou 
seja, 23% ao ano, em 2011, segundo estatísticas feitas pelo IBOPE. Principalmente famílias da 
classe A são as mais dispostas a este tipo de compra de produtos.
Apesar da facilidade de compra, muitas vezes o consumidor acaba se arriscando e se decepcionando 
ao receber a mercadoria, pois nem sempre as imagens ilustradas correspondem à realidade. Para 
isso, existe o Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito de arrependimento, sob o qual 
é possível não obter mais a compra em até um prazo de sete dias contados a partir do recebimento 
o produto. Importante ressaltar que, quem compra pela internet, tem os mesmos direitos dos 
consumidores que adquirem produtos em lojas tradicionais.
 O Código de Defesa do Consumidor garante as compras efetuadas pela internet, telefone 
ou catálogo, e pode-se dizer que “os valores pagos pelo consumidor, nesses casos, deverão ser 
devolvidos pelo estabelecimento, com correção monetária e imediata”. 
 Essa garantia para o consumidor é precisamente por causa de abuso praticado por muitas 
empresas, deixando o consumidor decepcionado e, não raras vezes, com prejuízos. Pelo motivo do 
baixo conhecimento do consumidor, muitos ainda caem em propagandas enganosas.

Conclusão
 
 A regulamentação do meio eletrônico não será, por si só, capaz de fazer cessar de forma 
absoluta a transgressão dos direitos autorais na internet, mas permitirá controle e identificação dos 
violadores virtuais. Quanto aos danos morais, existem duas possibilidades para sua configuração: 
autor ceder uso e mesmo que haja recebimento de vantagem econômica, a obra continua sendo do 
criador, devendo ser reconhecida a paternidade, ou uso sem autorização e sem reconhecimento. 
Nessas duas situações entende-se que a reparação dos danos morais deve ser feita nos moldes 
previstos na legislação civil em vigor. 

Referências
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Política nacional de combate à pirataria de software 

Douglas Zuliani
Leandro Correa

Joseane Morelatto1 

 Este trabalho visa mostrar que pirataria de software está muito presente em nosso cotidiano. 
É difícil encontrar uma pessoa que nunca tenha pirateado um software na vida. Às vezes, nem tem 
o conhecimento de que está pirateando e cometendo um crime perante as leis brasileiras. Falta 
um pouco mais de divulgação no combate a esse crime, o que está sendo resolvido por algumas 
associações e alianças compostas por empresas do ramo tecnológico.
 No início da informática os softwares eram livres e gratuitos. Eram distribuídos em códigos-
fontes, já que, na época, havia poucos computadores, e o valor real estava no hardware e não 
nos programas. Com o crescimento do mercado de computadores, os softwares passaram a ser 
vendidos separados das máquinas, e, portanto, a competição no mercado de software começou a 
esquentar. As empresas então passaram a desenvolver mecanismos de proteção de propriedade 
para se protegerem da concorrência e garantirem competitividade, os chamados direitos autorais 
e patentes. “O modelo de software proprietário surgiu, portanto, para preencher uma necessidade 
legítima do mercado. Sem incentivo financeiro, a indústria de software não teria chegado aonde 
chegou.” (TAURION, 2004)
 Com a expansão nas vendas dos computadores, surgiram os primeiros software de prateleiras 
e assim a venda de software e a exploração de usuários desentendidos do assunto passou a seu 
uma prática. Esses usuários recebiam apenas os programas executáveis, não podendo modificá-
los, pois não vinham com os códigos-fonte. As modificações eram feitas apenas pela empresa 
vendedora e essas modificações eram cobradas, mesmo que para corrigir defeitos do próprio 
software vendido. Essas modificações foram chamadas de “atualizações”. Para fugir da exploração 
dos fornecedores desse tipo de software surge a pirataria de software.

2. Riscos e prejuízos no uso de produtos pirateados

 O que caracteriza a pirataria de software é a cópia e comercialização de software sem a 
devida autorização. Em vários países há leis de combate à pirataria e são feitas de diferentes 
formas. Um estudo feito ao redor do mundo, pela Business Software Alliance (2002), mostra que a 
cada cinco aplicativos de software em uso no mundo, dois não têm licença ou são roubados. Se um 
software for copiado por alguma empresa ou cliente, estes estarão se expondo ao risco de sofrer 
punições legais por piratear software protegido por direitos autorais.
 Podemos dividir os riscos em três partes. São eles: jurídicos, financeiros e operacionais.
Riscos jurídicos: A pirataria resulta em processos cíveis e criminais, levando à multas muito altas, 
indenizações e podendo levar à prisão. Muitas empresas acham que não é possível ser descoberto 
esses atos, mas todo dia, pelo menos uma empresa é flagrada violando os direitos autorais. Essas 
violações são descobertas por meio de denúncias, o que se inicia o processo de busca e apreensão, 
instauração de queixa e abertura de processos indenizatórios. 
 

1 Alunos do 8º termo de Ciência da Computação, 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil.
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Riscos financeiros: Ao comprar um software sem as devidas licenças, não existe qualquer 
documentação oficial que registre a operação. Sendo assim, a operação não gera pagamento 
de tributos referentes à transação, o que caracteriza como crime fiscal. Mesmo não havendo 
denúncia, o Ministério Público passa para as autoridades tributárias, que, por sua vez, dão início a 
uma investigação de sonegação fiscal. A empresa será auditada para localizar e punir as evasões 
fiscais. Como os processos são públicos, esses são divulgados para a mídia, expondo a imagem 
da empresa, dando prejuízos bastante altos para os negócios.

Riscos operacionais: O uso de software pirata traz também outros riscos. Esses softwares podem 
não estar completos, ou não funcionarem. Não têm manuais nem documentação técnica, o que 
gera problemas no caso de haver dúvidas durante a utilização. Também não existe garantia ou 
suporte técnico, sem acesso de atualizações do sistema. E uma mídia de origem desconhecida 
pode conter diversos tipos de vírus, podendo afetar todo o disco rígido e seu conteúdo, levando a 
uma total paralisação do sistema da empresa.
 No Brasil, a pirataria é considera crime sujeito às sanções previstas na Lei 10.695, de 
01/07/2003. As indenizações podem chegar até a 3.000 vezes o valor do software pirateado e a 
pena de até 4 anos.
A referida lei preconiza:

Art. 2° - 
§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos 
direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar 
a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a 
alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou 
outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou 
a sua reputação.
§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo 
prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao 
da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.
§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros 
domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos 
brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.
§ 5º Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de 
direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar 
ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença 
ou outra forma de transferência da cópia do programa.
§ 6º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa 
em si não seja objeto essencial do aluguel. (Lei 10.695 de 01/07/2003)

2.1 Combate à pirataria

 Um exemplo de combate à pirataria no Brasil é a campanha Pirata: tô fora! Só uso original. 
Lançada em 2005, pelo Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil 
(Sindireceita), a campanha tem como objetivo ampliar o debate sobre pirataria no Brasil e alertar 
sobre os riscos que a população está exposta ao comprar esses produtos. Visa também mostrar 
que, na compra desses produtos, toda a economia brasileira é afetada. Empregos e impostos são 
perdidos. O Sindireceita, juntamente com o apoio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do 
Ministério da Justiça (CNCP/MJ), realizou diversos seminários por todo o país, inclusive o Seminário 
Internacional realizado em Foz do Iguaçu/PR, em 2005: Combate estratégico ao contrabando e à 
pirataria – uma abordagem integrada.
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 A Campanha é uma das principais ações educativas em atividade no Ministério da Justiça 
em andamento no Brasil e ajudou a medir forças para a eleição do Rio de Janeiro como cidade 
sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
 Temos também outras três grandes organizações, que estão no mercado nos dias de atuais, 
combatendo o avanço da pirataria. Há a ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software), 
que rege a legalidade dos softwares no Brasil, a BSA (Business Software Alliance), que está 
presentes em muitos países promovendo ações de combate à pirataria e a ESA (Entertainment 
Software Association), que regulamenta a legalidade de jogos.

2.1.1 ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software)

 Fundada em setembro de 1986, a ABES reúne diversas empresas do setor de produção, 
distribuição, revendas e prestação de serviços relacionados a programas de computador, oferecendo 
a seus associados os serviços de consultoria jurídica, benefícios fiscais, cursos e palestras de 
gestão e liderança, aprimoramento da legislação nacional, campanhas de conscientização nacional 
sobre o uso de Software Legal e proteção jurídica do software.
 Para inibir o avanço da pirataria a ABES criou canais de comunicação, como o tele pirata 
(0800 110039) e o e-mail telepirata@abes.org.br, serviços gratuitos abertos ao público para receber 
denúncias anônimas contra empresas ou contra pessoas que praticam o crime de pirataria. Diante 
das denúncias, a associação faz uma investigação da empresa junto à junta comercial, logo em 
seguida o advogado faz um pedido ao juiz para realizar uma vistoria na empresa e com a liberação 
do juiz, dois oficiais de justiças e dois peritos seguem até a empresa. Constatando o crime de 
pirataria são aplicadas as medidas cabíveis em lei. No Brasil, a ABES atua em parceria com a ESA 
– Entertainment Software Association, objetivando a proteção de software de entretenimento.

2.1.2 BSA (Business Software Alliance)

 Criada em 1988 e presente em 80 países, a BSA (Business Software Alliance) promove 
políticas e programas de ação que ajudam no combate à pirataria, dentre as medidas adotadas 
pela organização estão as investigações e o cumprimento da lei. As denúncias são recebidas e 
investigadas e em alguns casos encaminhadas para as autoridades responsáveis por processos 
criminais, contando ainda com uma moderna tecnologia que rastreia a distribuição de programas 
piratas na internet, emitindo e enviando notificações para os provedores de serviços de internet 
e gerentes de sites para que removam os softwares piratas de seus sites. No entanto, a forma 
mais eficaz ainda é por meio da educação com realizações de palestras educativas, mostrando os 
impactos negativos da prática da pirataria.
A BSA é composta por várias grandes empresas de software do mundo como a Adobe System, 
Autodesk, Borland, Solid Works, Microsoft, Symantec, Corel Corporation, McAfee. 

2.1.3 ESA - Entertainment Software Association 

 Criada em abril de 1994, a ESA defende os interesses de diversas empresas de softwares 
de jogos do mundo, combatendo à violação de direitos autorais. Entre seus membros estão: Ko-
nami, Microsoft, Atari, Capcom, Electronic Arts, Disney Interactive Studios, Midway Games, Sony 
Computer Entertainment, Nintendo.
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2.2 Custos da pirataria

 Em estudo realizado em 2006, pela organização Business Software Alliance, a pirataria de 
software custava cerca de US$ 48 bilhões por ano para as empresas de tecnologia. Nos países 
desenvolvidos a pirataria vem diminuindo nos últimos anos. Em compensação, em alguns países 
pobres, com leis mais fracas, a pirataria só vem aumentando.
Na pesquisa em parceria com a ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software), a pirataria 
atingiu 59% das máquinas brasileiras. A presença desse software gerou ao Brasil um prejuízo de 
US$ 1,6 bilhão, no ano de 2007.
O ano em que o Brasil teve o maior índice de programas ilegais foi em 1989, quando, a cada 10 
computadores, 9,1 das máquinas em operação continham softwares falsificados.

Conclusão

 Uma maneira de estar com os equipamentos em dia com a lei, sem a necessidade de pagar 
grandes fortunas com o licenciamento dos softwares, é o uso de ferramentas Open Source, gratuitas 
ou de baixo custo. Assim, o usuário gasta menos e não prejudicará seus negócios. Podemos 
concluir ainda que as pessoas têm medo de usar algo sem que estejam habituadas. Um exemplo 
disso é o fato de as pessoas não se adaptarem a usar o sistema Linux, que é um sistema gratuito. 
Ao invés disso, a maioria utiliza o sistema Windows pirateado. Essas tecnologias precisam estar 
mais presentes na vida das pessoas desde crianças e, para isso, a implantação desse sistema em 
escolas, bibliotecas e lugares onde oferecem cursos de informática para crianças é essencial. É 
isso que o governo vem fazendo nas escolas, pois utilizando sistema Linux está economizando, já 
que assim não há a necessidade de comprar licenças do Windows.
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 Apresenta-se, neste artigo, uma análise sobre os principais programas de pós-graduação  
(strictu sensu) em ciência da computação existentes no Brasil, buscando como referência as 
instituições que obtiveram as melhores notas (5, 6 ou 7) na avaliação realizada pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), considerando o ano base de 
2010.
 A CAPES avalia os programas stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados 
do país, visando avaliar a qualidade e a consolidação dos referidos programas. É feito o 
acompanhamento anual e uma avaliação trienal do desempenho dos programas, sendo atribuída 
uma nota entre 1 e 7. 
 A realização desta pesquisa estabelece como objetivos: i) mapear os principais programas 
de pós-graduação (strictu sensu) em ciência da computação existentes no Brasil; ii) identificar 
as instituições mantenedoras, sua localização geográfica e as linhas de pesquisa que cada uma 
oferece; iii) verificar os requisitos exigidos pelos processos seletivos dos programas mapeados.
 Como problematização tentou-se responder: i) Quais são e onde se localizam os principais 
programas de pós-graduação em ciência da computação existentes no Brasil? ii) Quais são as 
instituições mantenedoras e as linhas de pesquisa apresentadas pelos mesmos? iii) Quais os 
requisitos exigidos pelos processos seletivos e o que oferecem ao aluno pesquisador?
A organização do trabalho está dividida em três partes. A primeira apresenta os principais programas 
de pós-graduação na área de ciência da computação do país; a segunda parte traz os critérios dos 
processo seletivo, informa as linhas de pesquisa e comentar sobre as bolsas de estudo; a terceira 
e última parte apresenta as considerações finais. 

1. As principais instituições que possuem cursos de pós-graduação 
na área de ciência da computação

 As instituições buscam alunos que possuem a capacidade de produzir com alta qualidade os 
projetos de pesquisa, criações e melhoramento de tecnologias, como ressalta a UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais):

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFMG 
tem como objetivo preparar profissionais qualificados, com base científica e 
tecnológica, capazes de conduzir projetos de pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias em Informática, bem como formar docentes para atender à 
expansão do ensino superior em Ciência da Computação no Brasil.

1 Alunas do 7º termo de Ciência da Computação, 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil.

 O quadro 1 traz uma síntese dos principais programas brasileiros, considerando-se aqueles 
que obtiveram notas 7, 6 e 5 pela CAPES, no ano de 2010.
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UF Nome e sigla 
da IES

Cidade Programa Nível Nota 
CAPES 

2010

Área de 
Avaliação

RJ Universidade 
Federal do Rio 

de Janeiro - 
UFRJ

Rio de Janeiro Engenharia 
de Sistemas e 
Computação

M/D 7 Ciência da 
Computação

RJ Pontifícia 
Universidade 

Católica do Rio 
de Janeiro - 
PUC-RIO

Rio de Janeiro Informática M/D 7 Ciência da 
Computação

MG Universidade 
Federal de 

Minas Gerais - 
UFMG

Belo Horizonte Ciências da 
Computação

M/D 7 Ciência da 
Computação

RS Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

- UFRGS

Porto Alegre Computação M/D 6 Ciência da 
Computação

SP Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
UNICAMP

Campinas Ciências da 
Computação

M/D 6 Ciência da 
Computação

PE Universidade 
Federal de 

Pernambuco - 
UFPE

Recife Ciências da 
Computação

M/D 6 Ciência da 
Computação

SP Universidade 
de São Paulo - 

USP/SC

São Carlos Ciências da 
Computação 
e Matemática 

Computacional

M/D 6 Ciência da 
Computação

SP Universidade 
de São Paulo - 

USP

São Paulo Ciências da 
Computação

M/D 5 Ciência da 
Computação

RJ Universidade 
Federal Flumi-
nense - UFF

Niterói Computação M/D 5 Ciência da 
Computação

Quadro 1: Principais cursos de Mestrado e Doutorado avaliados pela CAPES
D (Doutorado), M (Mestrado), IES (Instituição de Ensino Superior) 
Fonte: CAPES, 2010. Oliveira e Oliveira, 2012 (Org.)
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2. Métodos adotados pelas instituições para o processo seletivo, 
linhas de pesquisa e bolsas de estudo

2.1. Processo seletivo

 Para entrar em um programa de pós-graduação deve-se pensar muito bem antes, pois há 
vários requisitos exigidos pelas instituições, como provas orais e escritas, cartas de recomendações, 
análises de currículos, entrevistas, definição de tema ou um pré-projeto para ver se é compatível 
com a linha de pesquisa da instituição, entre outros, mas esses requisitos variam de acordo com 
cada uma delas.
 A chance de um candidato ser aprovado não é nada fácil, pois como as instituições possuem 
poucas vagas para um mestrado ou doutorado elas se certificam se aquele candidato aprovado irá 
ter a capacidade de concluir o programa.
 Antes de um candidato ser aprovado como aluno regular, ele pode tentar entrar na instituição 
como um aluno especial, e o que isso significa? Para um aluno especial, o processo de seleção 
também é rigoroso, a instituição irá avaliar o currículo do candidato e o curso de graduação em 
qual ele é formado, se ele é aceito significa que irá cursar disciplinas isoladas sem relação com o 
programa de pós-graduação, se futuramente for aprovado como aluno regular poderá utilizar os 
créditos dessas disciplinas já cursadas.
Para entender melhor o mecanismo do processo seletivo das instituições citadas no quadro 1, foi 
desenvolvida um novo quadro explicando as etapas.

Instituição Processo Seletivo

Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ

Os candidatos são selecionados de maneira 
a atender o perfil acadêmico e profissional 
desejado por cada uma das linhas de pesquisa.
A seleção dos candidatos será realizada em 
três ou quatro etapas, a saber:
a) provas de línguas (inglês e português) 
a serem realizadas no Rio de Janeiro, sem 
sgunda chamada, eliminatórias.
b) prova de títulos (análise de documentação 
apresentada, obrigatória) - eliminatória e 
classificatória,
c) provas escritas (a critério da linha    de 
pesquisa) - eliminatória e classificatória.

O PESC (Programa de Engenharia de 
Sistemas e Computação) recomenda 
fortemente a realização do POSCOMP 
(Exame Nacional para Ingresso na Pós-
Graduação em Computação)
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Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - 
PUC-RIO

Além dos requisitos gerais regulamentares, 
o Departamento de Informática exige dos 
candidatos:
Ser graduado em curso superior que tenha 
proporcionado experiência e conhecimentos 
suficientes para acompanhar os cursos e 
participar dos trabalhos.
Ter conhecimentos mínimos equivalentes aos 
conteúdos das disciplinas de Graduação da 
PUC-RIO:
Cálculo I, Álgebra Linear I, Álgebra II, 
Introdução à Análise, Introdução à Ciência dos 
Computadores, Probabilidade e Estatística
Caso o candidato seja de tempo parcial, uma 
carta da firma onde este trabalha, indicando ter 
o mesmo interesse em propiciar condições para 
que o candidato curse a Pós-Graduação.
Ser aceito pelo Departamento com base no 
curriculum vitae, no histórico escolar, em cartas 
de recomendação (no mínimo duas), na carta 
de apresentação da firma (no caso de aluno de 
tempo parcial) e, se necessário, entrevista.

Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG

O processo de seleção ocorrerá em regime de 
fluxo contínuo e constará de uma única etapa, 
de caráter eliminatório e classificatório, com 
base na análise dos seguintes documentos: 
(a) Histórico Escolar, com peso 4 para o 
cômputo da nota final do candidato, observando 
principalmente disciplinas relacionadas à 
Ciência da Computação, resultando em nota de 
0 (zero) a 100 (cem); 
(b) Curriculum-Vitae, com peso 3 para o 
cômputo da nota final do candidato, observando 
principalmente experiência científica e técnica 
relacionada à Ciência da Computação, sob a 
forma de publicações em periódicos e eventos 
qualificados, projetos de iniciação científica, 
estágios e experiência profissional, resultando 
em nota de 0 (zero) a 100 (cem); 
(c) Plano de Curso, com peso 2 para o cômputo 
da nota final do candidato, levando-se em conta 
o nível de abrangência de conhecimento do 
candidato e sua  motivação para a pesquisa 
científica e tecnológica, resultando em nota de 0 
(zero) a 100 (cem). 
Os critérios de avaliação serão de natureza 
qualitativa, levando-se em conta a 
compatibilidade entre o perfil do candidato e 
a disponibilidade de orientação credenciada. 
Para ser aprovado, o candidato deverá obter 
média ponderada de, pelo menos, 70 pontos no 
conjunto dos documentos avaliados.
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Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS

Só serão considerados no processo seletivo 
os candidatos que tiverem prestado o exame 
POSCOMP em 2010 ou 2011.

O candidato deve selecionar uma ou mais 
linhas de pesquisa de interesse, indicando-as 
no campo apropriado do formulário de inscrição, 
em ordem de preferência. Adicionalmente, o 
candidato pode indicar ainda uma lista ordenada 
dos orientadores de sua preferência, baseada 
na(s) linha(s) de pesquisa pretendida(s) e em um 
eventual conhecimento prévio dos orientadores 
e de seus trabalhos.

Serão considerados habilitados para ingresso 
no Mestrado os candidatos selecionados pelos 
grupos de pesquisa relacionados às diferentes 
linhas do PPGC (Programa de Pós-Graduação 
em Computação).

Cada linha de pesquisa leva em conta os 
seguintes critérios na elaboração da sua lista 
de candidatos selecionados: 1) desempenho 
acadêmico avaliado mediante análise do 
Histórico Escolar da graduação e de cartas de 
recomendação; 2) experiência profissional, 
atividades de iniciação científica e trabalhos 
anteriores avaliados mediante análise de 
Curriculum Vitae e de cartas de recomendação; 
3) adequação do perfil dos candidatos à linha 
de pesquisa; 4) a nota obtida pelo candidato no 
exame nacional POSCOMP 2011 ou 2010.

A critério da Comissão de Pós-Graduação, 
poderão se eliminados do processo seletivo, 
em etapa anterior à análise pelas linhas de 
pesquisa, os candidatos que tenham obtido nota 
no POSCOMP inferior à média nacional.

Na apreciação da nota obtida no POSCOMP 
por candidatos com formação de graduação 
em áreas distintas da Ciência da Computação, 
a Comissão de Pós-Graduação poderá, a seu 
critério e por recomendação das linhas de 
pesquisa interessadas, considerar apenas um 
subconjunto das questões propostas no exame. 
Este subconjunto incluirá, necessariamente, 
pelo menos as questões de Matemática e de 
aspectos fundamentais da Computação.
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Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP

O processo de seleção consiste de uma avaliação 
de cada candidato por vários docentes do IC 
(Instituto de Computação), onde são considerados: 
a formação do candidato, o histórico escolar, as 
cartas de recomendação, o POSCOMP/GRE 
(Graduate Record Examination ) e demais dados 
constantes na documentação enviada.

Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE

Etapa 1: A primeira etapa consistirá na avaliação e 
seleção dos Projetos de Pesquisas,realizada pela 
Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato.
Etapa 2: Prova de Conhecimento Geral e de 
Conhecimento Específico que irá demandar do 
candidato produção de texto relativo a uma questão 
ou tema vinculado à área de educação de um modo 
geral e uma questão ou tema relacionado à Linha 
de Pesquisa escolhida pelo candidato.
Etapa 3: Defesa do Projeto de Pesquisa.
Etapa 4.1: Análise do Currículo Lattes, 4.2 – Prova 
Escrita de Idioma.

Universidade de São Paulo - 
USP/SC

Formação acadêmica (histórico do curso de 
graduação e histórico de pós-graduação, se 
houver), com peso 40. Para as linhas de pesquisa 
em Mecânica dos Fluidos Computacional e 
Otimização o peso será 50;

Para a linha de pesquisa em Estatística, que faz 
parte do Grupo de Pesquisa em Matemática 
Computacional, será considerado o desempenho 
do aluno na disciplina Probabilidades a ser oferecida 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, devendo 
o candidato ter sido aprovado;

Para as demais linhas de pesquisa, será considerado 
o Exame Nacional POSCOMP, devendo o candidato 
obter nota igual ou superior à media nacional, para 
as linhas de pesquisa em 
Ciências de Computação, com peso 40; para as 
linhas de pesquisa de Matemática Computacional, 
Mecânica dos Fluidos e Otimização, será usada 
a média nacional das questões da área de 
Matemática, com peso 30. 

Curriculum Vitae (atividades acadêmicas, de 
pesquisa e profissionais), com peso 10; Cartas de 
recomendação, com peso 10.

Para ser classificado o candidato deve alcançar 
no mínimo 60% do total de pontos, seguindo a 
distribuição indicada acima. 
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Universidade de São Paulo 
- USP

Análise do desempenho do candidato no exame 
nacional POSCOMP.
Análise do histórico escolar do candidato 
e atividades acadêmicas desempenhadas 
pelo candidato tais como iniciação científica, 
participação em eventos, publicações, prêmios, 
etc. Na análise do histórico será examinado o 
conteúdo das disciplinas feitas pelo candidato, 
assim como seu desempenho nelas.
Análise das cartas de recomendação. As 
qualificações e a natureza do relacionamento do 
recomendante com o candidato serão levadas 
em conta nesta análise.
Análise dos propósitos expressos pelo candidato 
no formulário de inscrição e a compatibilidade 
destes propósitos com o perfil do PPGCC. Esta 
análise de propósitos poderá também levar em 
conta documentos adicionais submetidos pelo 
candidato.

Universidade Federal
Fluminense - UFF

A seleção dos candidatos será feita segundo 
o critério de qualidade acadêmica e de acordo 
com o número de vagas disponíveis para cada 
área de concentração. Para efeito de avaliação 
da qualidade acadêmica dos candidatos, 
serão consideradas as cartas de referência, 
sua formação acadêmica, sua experiência 
profissional e os respectivos históricos escolares 
emitidos oficialmente pelas instituições 
correspondentes. 

Quadro 2: Critérios para o processo seletivo na pós-graduação
Fonte: Sites das instituições descritas no quadro. OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012 (Org.)

 Analisando os critérios do processo de seleção, a maior parte das instituições utiliza de 
alguma maneira a nota do exame do POSCOMP, que é organizada pela SBC (Sociedade Brasileira 
de Computação). De acordo com a SBC:

O POSCOMP foi concebido para permitir que os candidatos a cursar 
Programas de Pós-Graduação em Computação possam participar dos 
processos seletivos em vários Programas no País, sem a necessidade de 
deslocamento para a sede de cada um dos Programas postulados pelo 
candidato, cumprindo assim um forte papel de inclusão social.

2.2. Linhas de pesquisa

 Cada instituição possui sua própria linha de pesquisa, sendo que o candidato deverá 
observar se o seu projeto se encaixa naquele programa, pois as instituições utilizam como um dos 
critérios de seleção qual é a linha de pesquisa que o candidato quer seguir, então deve analisar 
cuidadosamente qual área deseja seguir.
 O quadro a seguir possui as linhas de pesquisas que cada instituição utiliza.
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Instituição Linha de pesquisa

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ

Algoritmos e Combinatória  
Arquitetura e Sistemas Operacionais
Banco de Dados
Computação Gráfica, Processamento de 
Imagens e Visão Computacional 
Engenharia de Software 
Informática e Sociedade 
Inteligência Artificial 
Otimização 
Redes de Computadores 

Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro - PUC-RIO

Algoritmos, Paralelismo e Otimização 
Banco de Dados 
Computação Gráfica 
Engenharia de Software 
Hipertexto e Hipermídia 
Inteligência Artificial
Interação Humano-Computador 
Linguagens de Programação 
Redes de Computadores e Sistemas 
Distribuídos 
Teoria da Computação 

Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG

Análise e Modelagem de Desempenho em 
Sistemas de
Computação   
Bioinformática Estrutural   
Bancos de Dados 
Computação Heurística
Engenharia de Computadores
Engenharia de Software e Usabilidade
Escalabilidade e Eficiência em Sistemas de 
Computação 
Linguagens e Ambientes de Programação
Núcleo de Processamento Digital de Imagens
Otimização e Automação de Sistemas
Redes de Computadores e Telecomunicações
Sistemas Computacionais para Bioinformática
Sistemas de Informação para a Web
Sistemas de Tipos e Programação Funcional
Tecnologia da Informação para Grandes 
Corporações
Universalização de Acesso à Internet
Verificação Automática
Visão e Robótica
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Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - 
UFRGS

Engenharia da Computação
Informática Teórica
Inteligência Artificial
Sistemas de Computação
Sistemas de Informação

Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP

Algoritmos, Grafos e Combinatória
Arquitetura de Computadores, Compiladores e 
Projeto de Hardware
Computação Visual e Inteligência de Máquina
Engenharia de Software, Gerenciamento de 
Informação e Interfaces Humano-Computador
eScience
Projeto de Redes e Segurança de Dados

Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE

Banco de Dados
Engenharia da Computação
Engenharia de Softwares e Linguagens
Inteligência Computacional
Redes e Sistemas Distribuídos
Teoria da Computação 
Mídia e Interação

Universidade de São Paulo - 
USP/SC

Banco de Dados/Computação Gráfica, Imagens 
e Visualização
Engenharia de Software e Sistemas de 
Informação/Sistemas Web e   Multimídia 
Interativos
Inteligência Computacional
Sistemas Distribuídos e Programação 
Concorrente/Sistemas Embarcados, Evoluídos 
e Robóticos
Mecânica dos Fluidos Computacional/Oti-
mização/ Modelos Estocásticos/Processamento 
Geométrico e Visual
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Universidade de São 
Paulo - USP

Sistemas de Software
Banco de Dados
Computação em Nuvem (cloud computing)
Computação Paralela
Computação Móvel
Engenharia de Software
Métodos Ágeis
Redes de Computadores
Sistemas Colaborativos
Sistemas Distribuídos
Software Livre

Teoria da Computação
Combinatória
Criptografia
Teoria dos Autômatos
Teoria dos Grafos

Otimização
Otimização Combinatória
Otimização Contínua

Inteligência artificial e lógica
Inteligência Artificial
Lógica Computacional
Planejamento automatizado
Ontologias e Web Semântica

Visão e Processamento de Imagens
Computação Gráfica
Processamento de Imagens
Visão Computacional

Técnicas e Tecnologias da Computação
Recuperação de informação
Reconhecimento de Padrões
Computação Musical

Computação aplicada
Bioinformática
Informática Médica
Informática na Educação
Jogos e entretenimento digital

Universidade Federal Fluminense 
- UFF

Algoritmos e Otimização
Computação Científica e Sistemas de Potência
Computação Visual
Engenharia de Software
Inteligência Artificial
Redes e Sistemas Distribuídos e Paralelos

Quadro 3: Linhas de pesquisa utilizadas pelas instituições
Fonte: Sites das instituições descritas no quadro. OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2012 (Org.)
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2.3. Bolsas de estudo

 Os alunos dos cursos de Pós-Graduação poderão receber bolsas de estudos da CAPES, 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) ou de outras agências 
governamentais. O valor da bolsa fornecida pela CAPES e CNPq para o Mestrado é de R$ 1200,00 
e para o Doutorado é de R$1800,00.
 Cada instituição recebe uma cota de bolsas e as fornece para os alunos, de acordo com o 
critério que adotar, como relata a UFMG:

O PPGCC conta com uma quota anual de bolsas de mestrado e doutorado concedidas 
pelo CNPq, CAPES e FAPEMIG. Essas bolsas são concedidas ao Programa que 
indicará os alunos matriculados em tempo integral e que não tenham vínculo 
empregatício.
O período de vigência das bolsas poderá ser de, no máximo, 24 meses para o 
mestrado e 48 meses para o doutorado.
O aluno bolsista deverá:
- Manter, pelo menos, média 80 nas disciplinas cursadas;
- Assinar freqüência diariamente;
- Não manter vínculo empregatício e nem receber bolsa de outra natureza.

Considerações finais

 No decorrer da pesquisa verificou-se a importância de o candidato estar bem preparado e 
informado para tentar entrar em um programa de pós-graduação, pois o processo para ingressar é 
muito rigoroso e exige vários requisitos dos candidatos.
 Verificou-se que várias instituições utilizam de alguma maneira a nota do exame do 
POSCOMP no processo seletivo, por isso, antes de inscrever-se em um curso de pós-graduação, 
primeiro deve-se realizar esse exame para facilitar a aprovação.  
 Observou-se também que o candidato deve possuir um projeto para que a instituição verifique 
se o mesmo é compatível com sua linha de pesquisa e se possui algum orientador disponível. 
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Programa de bolsas de estudo Ciência sem fronteiras

Arthur Balista Rodrigues
Thales Ribeiro1

thales.rib@hotmail.com

 O país vive uma promissora transformação de subordinação da lógica econômica à agenda 
dos  valores indissociáveis da democracia e da inclusão social. O Brasil tem feito muitas mudanças 
no que se refere ao desenvolvimento industrial e consolidação do país no setor internacional. A es-
tratégia tem sido o estímulo ao desenvolvimento tecnológico, com destaque à produção industrial 
em setores de ponta. O desafio passa por investimentos de capital e pela preparação de quadros 
profissionais que atendam às novas demandas.
 Governos, empresários e sociedade envidam seus esforços focados no mesmo fim. Em rela-
ção à formação de profissionais, o CNPq está se reestruturando para que os seus pesquisadores 
deixem os laboratórios das universidades e comecem a desenvolver suas pesquisas em campo. 
Entre as estratégias para esse objetivo vem ampliando as oportunidades para que jovens pesquisa-
dores possam cursar parte de seus estudos no exterior. Isso não é uma novidade, a diferença está 
no aumento significativo de bolsas de estudo, bem como as modalidades dessa bolsa e o aumento 
das parcerias com centros internacionais de pesquisa e formação. 
 Neste trabalho foca-se no Programa Ciência sem fronteiras, uma modalidade de bolsa de 
estudo criada em 2012, para graduandos e pós-graduandos, preferencialmente de cursos das 
áreas tecnológicas. Por meio da pesquisa descritiva apresentam-se as principais características de 
um programa de bolsa de estudos que prevê a distribuição de 75 mil bolsas até 2016, envolvendo 
universidades brasileiras e universidades de vários países do mundo, ampliando as oportunidades 
a estudantes e aproximando o Brasil de centros de excelência, numa via de mão dupla.

Ciência sem fronteiras: o programa

 Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio 
do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos Ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 
respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de En-
sino Tecnológico do MEC.
 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desempenha 
papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e dou-
torado), em todos os estados da Federação.
 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem como principais atribuições fomentar a 
pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros.
 O projeto prevê a utilização de até 75 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio, 
de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade 
de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. 
Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer

1Graduandos do 7º termo de ciência da computação 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil.
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parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem 
como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado 
no exterior.
 O programa consiste em investir na formação de pessoal altamente qualificado para o avan-
ço da sociedade do conhecimento, aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários 
níveis em excelentes instituições do exterior, promover a inserção internacional das instituições 
brasileiras pela abertura de oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros, 
ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas, atrair jovens talentos 
científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil.
 O governo incentiva com a disponibilização das seguintes bolsas:

MODALIDADE Nº DE BOLSAS
Doutorado Sanduíche 24.600

Doutorado Pleno 9.790

Pós-Doutorado 11.560

Graduação Sanduíche 27.100

Treinamento de Especialista no Exterior (Empresa) 700

Jovem cientista de grande talento (no Brasil) 390

TOTAL 75.000

Quadro1. Metas a serem realizadas até 2015
Fonte: www.cienciasemfronteiras.gov.br 

 Além dessas 75 mil bolsas, 26 mil serão concedias pela iniciativa privada, destacando-se: 
CNI (Confederação Nacional da Indústria), ABDIB (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indús-
trias de Base), FEBRABAN (Federação Nacional dos Bancos), PETROBRAS (Petróleo Brasileiro 
S.A.), ELETROBRÁS (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.), VALE (Companhia Vale do Rio Doce).
 As áreas prioritárias são:

Engenharias e demais áreas tecnológicas

Ciências Exatas e da Terra

Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde

Computação e Tecnologias da Informação

Tecnologia Aeroespacial

Fármacos

Produção Agrícola Sustentável
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Petróleo, Gás e Carvão Mineral

Energias Renováveis

Tecnologia Mineral

Biotecnologia

Nanotecnologia e Novos Materiais

Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais

Biodiversidade e Bioprospecção

Ciências do Mar

Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento tecnológico e inovação)

Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva

Quadro1. Metas a serem realizadas até 2015
Fonte: www.cienciasemfronteiras.gov.br 

Instituições de destino

 Os estudantes e pós-doutores do Ciência sem Fronteiras terão o seu treinamento nas me-
lhores instituições disponíveis, prioritariamente entre as mais bem conceituadas para cada grande 
área do conhecimento. Essas instituições estão listadas nos principais rankings internacionais, em 
suas melhores posições.
 Caso a instituição de interesse do candidato não esteja presente nessas listagens, deverá 
ser apresentada, junto com a inscrição, uma justificativa que indique a excelência da Universidade 
ou Instituto de Pesquisa na área de interesse do beneficiário da bolsa no Programa Ciência sem 
Fronteiras.

Principais requisitos para concorrer às bolsas

- Ser brasileiro ou naturalizado;
- Estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior no Brasil em cursos 
relacionados às áreas prioritárias do  programa Ciência sem Fronteiras
- Ter sido classificado com nota no exame nacional do ensino médio – ENEM - com, no mínimo, 
600 pontos;
- Possuir bom desempenho acadêmico;
- Ter concluído 20% do currículo previsto para o curso de graduação.
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Será dada preferência aos candidatos que

-Foram agraciados com prêmios em olímpiadas cientificas no país ou no exterior;
-Ter tido ou estar usufruindo de bolsa de iniciação cientifica ou tecnológica do CNPq (PIBIC/PIBITI) 
ou do PIBID da CAPES.

Conclusão
 
 Percebe-se o esforço do Estado para que o país consiga acompanhar e preparar-se para 
os desafios contemporâneos. O desenvolvimento tecnológico incorporou-se à vida cotidiana, 
exigindo que as pessoas interajam na condição de usuários e também na condição de produtores 
de tecnologia. 
 A competitividade internacional aguça o desenvolvimento de novas pesquisas requisitando, 
consequentemente, novos pesquisadores. Órgãos públicos e iniciativa privada prescindem de 
profissionais que executem e que criem sistemas e processos, daí a necessidade de pessoas 
preparadas. 
 A própria tecnologia que instiga a inovação favorece as conexões. Vivemos num mundo em 
rede e, do ponto de vista operacional, empresas, instituições e governos vêm articulando parcerias. 
Criam-se, portanto, oportunidades para que pessoas interessadas possam engajar-se. Aos jovens 
universitários abrem-se possibilidades para construírem suas bagagens pessoais; descortinam-se 
oportunidades para que interajam como profissionais e como cidadãos globais. 

Referências

Ciência sem fronteira. Disponível em <www.cienciasemfronteira.gov.br> acessado em 
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Os canaviais e suas pragas

 Dentre as espécies de animais, 70% são insetos e destes 10% são considerados pragas 
que, na agricultura brasileira, causam perdas ao redor de 13% durante a safra corrente. A cultura 
da cana-de-açúcar é atacada por cerca de 80 pragas, sendo que pelos menos 10 se destacam pela 
sua ocorrência e prejuízos causados à agroindústria sucroenergética (BASSA e COSTA, 2012). As 
perdas podem ultrapassar 50% da produtividade e até mesmo exigir a necessidade de eliminação do 
canavial e início de uma nova lavoura. Como exemplo, as perdas causadas para cada 1% de índice 
de infestação do Complexo Broca-Podridões, numa área de 30 mil hectares, é, aproximadamente, 
um milhão de reais (BASSA e COSTA, 2012). Em regiões conducivas ao Complexo, numa única 
usina, o índice de infestação médio pode chegar aos 10%, com algumas fazendas com mais de 
20%, indicando o potencial de danos das pragas da cana-de-açúcar. 

1 Graduandos do 7º termo de Ciência da Computação, 2012.  
2 Coorientador. Membro da equipe técnica da empresa Smartbio.

A broca-da-cana é uma praga muito importante por causar prejuízos diretos e 
indiretos à cana. Como prejuízos diretos têm-se: perda de peso do colmo devido 
ao mau desenvolvimento das plantas atacadas, secamento dos ponteiros, 
enraizamento aéreo, brotação lateral, morte de algumas plantas, quebra do colmo 
na região da galeria e redução da quantidade de caldo. Já os prejuízos indiretos são 
provocados pela entrada do fungo Fusarium moniliforme e Colletotrichum falcatum 
(“complexo broca-podridão”), através do orifício deixado pela broca, ocasionando, 
respectivamente, a podridão-de-fusarium e a podridão-vermelha, responsáveis pela 
inversão e perda de sacarose no colmo. (MOREIRA e MARUCCI, 2012)

 Para fazer o controle das pragas existentes, atualmente é usado um sistema chamado 
Manejo integrado de pragas. Esse sistema possibilita o uso racional de inseticidas, cuja aplicação 
é dirigida às áreas afetadas. O fato de não aplicar em área total contribui com o controle biológico 
das pragas nessas áreas, reduzindo os riscos ao homem e ao meio ambiente e diminuindo custos 
de implantação da cana-de-açúcar. (BENEDINI e ARRIGONI, 2008, p.19)

Para um bom manejo de pragas alguns fatores precisam ser considerados: 
1. Conhecer a praga e seus inimigos naturais; 
2. Monitorar com levantamentos populacionais; 
3. Conhecer o Nível de Controle (NC), que está sempre abaixo do normal;
4. Nível de Dano Econômico (NDE), que é a densidade populacional que causa danos iguais ao 
custo de controle. Só se sabe o NDE monitorando a área. No visual não dá para avaliar danos e 
perdas. E finalmente;
5. Realizar o manejo integrado (MIP) (Idem, p.19)
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 Uma das dificuldades encontradas pelas usinas de cana-de-açúcar é a deficiência para usar 
esse tipo de manejo. Muitas vezes pode até ser usado o manejo, porém a usina não consegue faze-
lo individualizadamente em de cada talhão. Quando isso é possível fica muito melhor a análise de 
talhões para assim saber o risco de perda com pragas.

Na agricultura tradicional o planejamento e o gerenciamento de uma cultura se 
baseiam em dados médios. Ou seja, dada uma área visualmente homogênea, 
coletam-se amostras de solo e monitoram-se pragas e doenças para que sejam 
recomendados os fertilizantes, corretivos, defensivos e irrigação, de acordo com 
índices médios encontrados naquela área. 
Essas áreas homogêneas recebem o nome de talhões, sendo comum em grandes 
culturas a adoção de talhões com variações de tamanho, desde dezenas até 
centenas de hectares. (ROZESTRATEN, 2012) 

 Sabendo disso, a Smartbio desenvolveu um método que agrupa talhões mais similares. 
Visualizando os mesmos é possível direcionar e apontar problemas em diversos talhões, sem ao 
menos ter verificado. Considerando que um talhão tem uma similaridade de até 99% a outro não 
fica difícil prever que, em ambos, pode existir a mesma praga, ou o mesmo problema, assim se 
faz necessário o levantamento em um talhão, no caso o talhão representante. Por analogia, faz-
se o controle nos demais talhões com similaridade significativa, chegando a reduzir cerca de 80% 
o trabalho das equipes de levantamento, e até mesmo outros tipos de trabalho que se façam 
necessários.

Disponíveis para dados binários, baseiam-se na comparação entre o número 
de atributos comuns para um par de objetos e o número total de atributos 
envolvidos. Tais coeficientes podem ser facilmente convertidos para coeficientes 
de dissimilaridade: 8 se a similaridade for denominada s , a medida de 
dissimilaridade será o seu complementar (1- s) . Os coeficientes de similaridades 
podem ser divididos em dois grupos: os que consideram a ausência conjunta e 
os que não consideram a ausência conjunta. Alguns coeficientes de similaridade 
que consideram a ausência conjunta são apresentados na Tabela , ressaltando 
que ela é indicada pela letra d nas expressões. (CARLINI-GARCIA, 1998)

1. Similaridade

 O dicionário online da língua portuguesa define similaridade como “Característica, estado 
ou natureza do que é similar; semelhança. Particularidade dos objetos e/ou das coisas similares”. 
(http://www.dicio.com.br/similaridade/)
 A similaridade é um cálculo que consegue formar grupos de talhões similares e achar o 
talhão que melhor representa o grupo ou a fazenda. No sistema IPMSYSTEM o método que se saiu 
mais eficiente para fazer a similaridade dos talhões foi o de Jaccard.
A Similaridade no sistema consiste em 
● Dados de entrada
● Contagem de valores
● Matriz de Similaridade
● Agrupamento da Matriz de Similaridade
● Criando o Dendograma
● Número de grupos
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1.1  Dados de entrada 

 Nesses dados de entrada são separados os fatores do manejo, por exemplo, adubação, tipo 
de colheita, época de corte, entre outras, e seus status, como adubado. São também atribuídos 
valores binários para esse fatores. Exemplo: a Fazenda Adamantina, no talhão 3, foi adubada, 
então, no status “sim” recebe 1 e para o não adubado recebe 0, dessa forma construindo uma 
matriz binária da fazenda.

1.1.1 Métodos de agrupamento
 
 Segundo Clifford & Stephenson (1975), a escolha dos coeficientes que estão restritos ao 
intervalo [0 , 1] é mais adequada, pois índices que tendem ao infinito são sensíveis a pequenas 
mudanças, especialmente em a . Alguns desses coeficientes têm princípios fáceis de entender, 
como por exemplo, o coeficiente de Jaccard, que compara o número de presenças de bandas 
comuns e o número total de bandas envolvidas, excluindo o número de ausências conjuntas. 
Porém, outros não são de interpretação simples, como é o caso do coeficiente de Kulczynski II, por 
exemplo.

Este coeficiente de jaccard se calcula da seguinte maneira: J = c/a+b-c, 
onde “J” é o coeficiente de Jaccard; “c” corresponde ao número de espécies 
comuns a ambas as amostras; “a” e “b” correspondem ao número de espécies 
encontradas em cada um das amostras correspondentemente, isto é, total 
de espécies em “a” e total de espécies em “b”. Disponível em: < http://www.
intertropi.ufam.edu.br/docs
/material_aspectosquant.pdf>)

1.2 Contagem dos valores
 
 São feitas matrizes entre os talhões da fazenda e dados valores para ser feito o método de 
Jaccard, como mostrado na tabela a baixo.

Talhão 1

1 0

Talhão 2 1 a=4 b=2

0 c=2 d=6

Tabela 1: Contagem dos valores de comparação para a similaridade
Fonte: BASSAN e COSTA, 2012 (Org.)
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1.3 Matriz de similaridade

 Após fazer a contagem dos valores é feita a matriz de similaridade, usando o cálculo de 
Jaccard. 

Talhões 2 3 4

1 0,6 0,3 0,2

2 0,4 0,5

3 0,1

Tabela 2: Matriz de Similaridade
Fonte: BASSAN e COSTA, 2012 (Org.)

1.4 Agrupamento de matrizes

 É feito o agrupamento de matrizes por meio do seguinte cálculo:

ST3,(T1,T2)= 1
2

( ST1,T3+ST2,T3 ) 

ST4,(T1,T2)= 1
2

( ST1,T4+ST2,T4 ) , isso no primeiro agrupamento

Figura 1: Primeiro calculo de agrupamento
Fonte: BASSA e COSTA, 2012 (Org.)

 Já no segundo agrupamento é usada a seguinte fórmula:

ST4,(T1,T2,T3)=
1
3

(ST1,T4+ST2,T4+S
T3,T4 )

Figura 2: Segundo calculo de agrupamento
Fonte: BASSA e COSTA, 2012 (Org.)
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1.5  Dendograma
Um dendrograma (dendro = árvore) é um tipo específico de diagrama ou re- 
presentação icônica que organiza determinados fatores e variáveis. Resulta 
de uma análise estatística de determinados dados, em que se emprega um 
método quantitativo que leva a agrupamentos e a sua ordenação hierárquica 
ascendente - o que, em termos gráficos, se assemelha aos ramos de uma 
árvore que se vão dividindo noutros sucessivamente. Isto é, ilustra o arranjo de 
agrupamentos derivado da aplicação de um “algoritmo de clustering” Disponí-
vel em <pt.wikipedia.org/wiki/Dendrograma> Acesso em 02/08/2012.

 É feito com os valores de cada agrupamento e formado um gráfico, onde o eixo x 
representa os talhões e o eixo y representa a dissimilaridade em que a formula é D = S -1, como 
mostrado na figura abaixo.

Gráfico 1: Primeiro cálculo de agrupamento
Fonte: BASSA e COSTA, 2012 (Org.)

1.6 Número de grupos 
 
 São definidos os talhões semelhantes no dendodgrama. Todo dendograma terá um limite de 
similaridade, sendo assim todos os talhões que ficaram abaixo da linha da similaridade serão os 
talhões mais similares, como mostrado na figura abaixo.

Gráfico 2: Explicação do dendograma
Fonte: BASSAN e COSTA, 2012 (Org.)
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 Após o cálculo de similaridade o software determina que os talhões de um grupo são 
similares, facilitando o manejo da praga em uma determinada fazenda. 

Resultados parciais e discussões

 Um dos dificultadores das ações de controle é que os proprietários das terras não entendem 
o manejo de grupos. Por que o manejo acaba sendo picado, por exemplo, a fazenda tem 10 talhões 
e, com a similaridade, ela foi dividida em 3 grupos, “A, B e C”. Na primeira semana o grupo “A” foi 
levantado, na segunda semana o grupo “C” e na terceira semana o grupo “B” foi levantado, dessa 
forma porque o índice de achar a broca na primeira semana foi maior no grupo “A” e o resto como 
descrito. Isso aumenta a eficácia do levantamento, mas o proprietário acha que isso deveria ser 
feito tudo de uma só vez porque a equipe de levantamento já estava na fazenda.
 Com essa técnica está reduzindo o esforço de levantamento na usina, pois antes de usar o 
cálculo se toma por base de levantamento uma ponta a cada 50 hectares com o cálculo mostrou 
se que pode levantar 1 ponto a cada 20 hectares com mais eficácia, reduzindo cerca de 50% de 
esforço.
 A Smartbio trabalha em parceira com a Bioenergia do Brasil S.A. Há a dois anos e meio a 
parceira vem servindo como laboratório de teste, onde foi implantado o módulo do IPMSYSTEM, 
chamado de  IPM SYSTEM BROCA. Esse módulo é responsável pelo controle do Complexo Broca-
Podridões (CBP). Quando começamos a mesma parceria com a usina, os índices de infestação 
de CBP eram alarmantes e isso acontecia porque não sabia como iriam tratar a praga e assim em 
algumas áreas o índice era praticamente zero e em outras chegava a perder quase toda a cana 
plantada. Após muito estudo a Smartbio instalou os software, de acordo com a necessidade da 
usina.
 Abaixo, o gráfico procura explicar o ganho de produtividade devido à instalação do software.

Gráfico 3: Ganho na produtividade da usina após o uso do software
Fonte: BASSAN e COSTA, 2012 (Org.) 



 66 Boletim Científico

 Como mostrado no gráfico 3, o eixo x é o eixo dos anos e o eixo y é o eixo da infestação da 
praga. Percebe-se, então, que o ano 1 em que o software tinha acabado de ser instalado na usina, 
os índices da praga eram bem altos, já no ano dois, com um tempo de uso do software, já caíra 
certa de 30%, pois as equipes ainda estavam em adaptação para com o novo sistema de manejo, 
o melhor ano foi o terceiro, com índices muito satisfatórios, caindo cerca de 70%. Sendo assim a 
usina deixou de perder com a praga em si e também com defensivo agrícola jogado fora. 
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Sistema especialista no auxílio aos profissionais da medicina 

Denis Willian Paio Fontes
Lucas da Costa Silva1 

 
 Sistemas Especialistas são programas de computador capazes de analisar dados,  obter e 
explicar uma conclusão através da sua, base de conhecimento, que é incorporada por um especialista. 
Os sistemas especialistas são úteis no modo de tomada de decisão, sendo que ele próprio toma as 
decisões de uma pessoa, e no modo de apoio à decisão (mais comum na medicina), ajudando o 
tomador de decisão a se lembrar de diversos tópicos que possa ter esquecido. O desenvolvimento 
desses softwares tem o objetivo principal de auxiliar os profissionais na área médica na conclusão 
de um diagnóstico final ou prévio.

1. Sistemas especialistas

 Um sistema especialista possui algumas particularidades que aumentam sua eficiência. 
Possibilidade de construir regras através de imprecisão de informação,  ao contrário de um 
sistema tradicional, que a resolução de um problema é baseada em conhecimentos codificados 
anteriormente, ou seja, se uma regra for alterada, o sistema deverá ser reescrito. Por outro lado um 
sistema especialista pode recuperar novos fatos e regras sem alterar o conhecimento.
Segundo Flores (2003) e Fernandes (2005), sistema especialista apresenta cinco módulos:
Base de Conhecimento (BC): é onde os fatos  representadas pelas regras de inferência do 
especialista ficam armazenados. Deve ser composta por regras e procedimentos que o especialista 
utiliza para a solução dos problemas a que o sistema se propõe a solucionar. 
 Máquina de Inferência (MI): é um algoritmo que efetua consultas na base de conhecimento 
em busca de respostas decidindo a ordem em que as inferências serão consideradas, a partir dos 
dados fornecidos pelo usuário. Suas principais características : método de raciocínio, estratégia de 
busca, resolução de conflitos, e representação de incertezas. Ou seja, a MI faz comparações dos 
dados fornecidos pelo usuário com sua base de conhecimento.
Subsistema de Aquisição de Conhecimento (SAC): construir e alimentar a base de conhecimento, 
onde o conhecimento antigo pode ser alterado ou excluído e novos conhecimento serem 
armazenados.
 Subsistema de Explicações: muitas vezes o sistema poderá solicitar ao usuário uma pergunta 
extra em uma determinada parte do caminho para resolução de um problema. O sistema deve ter a 
capacidade de informar e explicar ao usuário a linha de raciocínio utilizada pelo sistema especialista 
para chegar à conclusão e o motivo pelo qual ele solicitou aquela informação. Interface do usuário: 
é onde acontecerá a comunicação e interação com o usuário, exibindo perguntas, respostas e 
conclusões sobre o problema. Muitas vezes, é capaz de entender a linguagem natural.
 Os sistemas especialistas cativaram profissionais médicos devido aos benefícios que este 
tipo de tecnologia pode oferecer, como aborda Sabbatini (2000):

1 Graduandos do 7º termo de Ciência da Computação, 2012, sob orientação da Profª Drª Izabel Castanha Gil. 
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A medicina pode ser considerada uma ciência que constantemente faz uso 
de grande volume de informação. Os profissionais desta área lidam todos 
os dias com sua complexidade, e a qualidade do seu trabalho depende da 
eficiência que devem para manipular a mesma. Logo, qualquer ajuda para 
o desenvolvimento do trabalho destes profissionais pode ser essencial e 
praticamente considerada obrigatória.

1.1 ILIAD em medicina para apoio à decisão clínica

 O ILIAD é um sistema de apoio à decisão e diagnóstico em medicina interna,  desenvolvido 
no Departamento de Informática Médica da Universidade de Utah, em Salt Lake City. O diferencial 
desse sistema é que, além da lógica implementada no seu motor de inferência, o sistema faz 
uso também de probabilidade, através do teorema de Bayes. Segundo Thomas Bayes (2009), 
as técnicas de probabilidade são baseadas no prognóstico de que alguma coisa vai acontecer 
devido à evidência de alguma outra coisa que aconteceu no passado. Ele foi desenvolvido com a 
linguagem de programação Delphi e o sistema gerenciador de banco de dados Mysql.

Conclusão

 O estudo para realização deste trabalho permitiu constatar que o tema escolhido tem como um 
de seus objetivos mais ambiciosos o desenvolvimento de sistemas computacionais artificialmente 
inteligentes, que sejam capazes de representar de forma acurada o raciocínio e conhecimento 
dos seres humanos. A partir deste estudo foi possível chegar à arquitetura e definir os métodos e 
técnicas de inferência do Sistema Especialista SESMED.
 Dentre as dificuldades encontradas destaca-se principalmente a dificuldade de compreender 
o processo de raciocínio do especialista do domínio deste trabalho. Tal dificuldade pode ser 
explicada pela particularidade de cada atendimento médico e também pela incerteza dos dados 
clínicos analisados para cada caso.
 Outro obstáculo ocorre na dificuldade de desenvolvimento dos módulos para dispositivos 
móveis, pois estes possuem recursos muito limitados se comparados a um computador convencional. 
Suas interfaces e arquitetura foram diversas vezes modificadas, com o intuito de se conseguir um 
melhor resultado quanto ao seu desempenho e usabilidade.
 Embora essa tecnologia tenha suas eficiências, ainda está em fase de aperfeiçoamento. 
Segundo Journal of Medical Systems, o Iliad vai ser um programa utilizado nos diagnósticos clínicos 
futuramente. 
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