
 
 
 

Programação - DIA 11/11/2020 
 
 
 

 SALA 1 SALA 2 

08:00-08:15 

Antonio Martins Alves Veloso dos 
Santos 

Uma introdução aos métodos 

matemáticos na Física 

William Zaniboni Silva 
Um estudo sobre o problema de 

empacotamento de objetos para 

impressão 3D 

 

08:15-08:30 
Lucas Henrique Destro de Toledo 

A integral de Kurzweil-Henstock e 

Aplicações 

Vinicius Dandaro Santos 
Aplicação de otimização em 

fundições 

 

08:30-08:45 Caio Eduardo Candido 
Da simplicidade do M24 

Leonardo Zaniboni Silva 
Otimização de consumo em 

automóvel via controle de 

velocidade com restrição na 

variação da velocidade 

 

08:45-09:00 
Luis Felipe Borges de Messis 

Integral de Henstock-Kurzweil: 

uma breve história 

Victor Augusto de Oliveira Coelho 
Investigação em CFD da via aérea 

superior de pacientes acometidos 

com a Síndrome de Treacher 

Collins 

 

09:00-09:15 

 

 

Ana Paula Merencia 
Análise da expectativa acadêmica 

no curso de Ciência da 

Computação na Unioeste  do 

campus de Foz do Iguaçu 

 

Isadora Vieira Coelho da Silva 
Resolubilidade e Hipoeliticidade 

Gevrey 



09:15-09:30 
Aires Eduardo Menani Barbieri 

Princípio do máximo para funções 

harmônicas 

Matheus Henrique Junqueira 
Saldanha 

Busca e exploração de evidências 

teóricas para a aplicação da teoria 

do aprendizado estatístico em 

previsão de séries temporais 

09:30-09:45 Victor Zaher Cabral Cordeiro 
Introdução à geometria algébrica 

Gilmar Ignacio Pereira Junior 
Aplicativo de prontuário local do 

paciente 

 

09:45-10:00 
Fernanda Martins Simão 

Resolubilidade global de uma 

classe de operadores diferenciais 

Alessandro Melo de Oliveira 
Análises e comparações entre 

large-eddy simulation e direct 

numerical simulation em um 

escoamento turbulento em canal 

 

10:00-10:15 

 

Estudo de singularidades em redes 

neurais profundas 

Samuel Thomaz Bastos 
Análise de dados clínicos de 

pacientes com e sem COVID-19 

utilizando sistemas explicáveis de 

inteligência artificial 

 

10:15-10:30 
Amanda Dias Falqueto 

Estudo da estabilidade de germes 

de funções ,  ⟶R  f g : Rn
  

Sergio Ricardo Gomes Barbosa 
Filho 

Construção de uma plataforma 

online para mineração de opinião 

em Português 

 

10:30-10:45 
Eric Ribeiro Augusto 

Aprendizado de maquina para 

predição de epidemias de dengue 

Renata Oliveira Brito 
Uma avaliação de técnicas e 

critérios de teste de software para 

a linguagem de programação 

Python 

 

10:45-11:00 

Guilherme Ramon Rodrigues da 
Silva 

Geração automática de quadros de 

horários para o curso de 

Licenciatura em Matemática no 

ICMC 

Angelo Ardengue Rosolen Tessaro 
Mineração de Opinião em Nível 

Conceitual para o Português - 2 

 

Alan Gonelli Miranda 



11:00-11:15 

Joao Vitor dos Santos Tristao 
Reconfiguração de kits cirúrgicos 

utilizando redes complexas 
 

Paulo André Pimenta Aragão 
Revisão sistemática da literatura 

sobre softwares educativos para o 

ensino de engenharia de software 

 

11:15-11:30 

Ana Clara Marcondes Alves 
Fernandes Lopes 

Sequenciamento de cirurgias e 

alocação de recursos em centros 

cirúrgicos utilizando técnicas de 

otimização inteira 

Rafael Farias Pinho 
Planejamento de rotas para VANTs 

com desvio de obstáculos e incertezas 

11:30-11:45 

Leticia Lemos Burla Dias 
Agrupamento de itens para a 

formação de kits cirúrgicos 
 

Tarcísio Ladeia de Oliveira 
Mapeamento de ambientes 

externos com o uso de drones 

 

11:45-12:00 

Pedro Regattieri Rocha 
Árvores de decisão aplicadas a 

diferentes tipos de jogos 
 

Luana Balador Belisario 
Análise discursiva aplicada à 

mineração de opinião: 

classificação de subjetividade para 

a língua portuguesa 

 

12:00-14:00 Almoço Almoço 

 SALA 1 SALA 2 

14:00-14:15 

Douglas Rorie Tanno 
Combinando características 

acústicas e texturais com 

stacking na anotação 

automática de tags musicais 

 

 

Estudo da utilização de algoritmos 

de estimação de distribuição para 

solução do problema de 

placement em FPGAs 

 

14:15-14:30 

 

 

Camila Marques Rodriguez 

Inteligência Artificial nos estudos 

de evasão no ensino superior: 

uma revisão sistemática 

14:30-14:45 

Carolina Arenas Okawa 
IntOR: Uma arquitetura de software 
para a integração de sistemas em 

salas de cirurgia. Um caso no 
instituto do câncer do estado de São 

Paulo. 

Guilherme Rodrigues 

Sganderla 

Detecção e classificação de 

objetos em imagens aéreas de 

drones para aplicações em 

cidades inteligentes. 

Matheus Tetzner 

Pedro Henrique Rampim Natali 
Sistemas para execução de 

missão em VANTS 



14:45-15:00 

Felipe Manfio Barbosa 
Percepção 3D visando a detecção 

de zonas seguras/não seguras para 
navegação de robôs móveis 
autônomos com uso de Deep 

Learning 
 

Fernando Gorgulho Fayet 

Pesquisa e desenvolvimento de 

um aplicativo educacional móvel 

para ensino de gestão de projetos 

 

15:00-15:15 

 

 

 

 

15:15-15:30 

Gabriel Santos Nicolau 
Crossword Learning: projeto e 

desenvolvimento de um aplicativo 
educacional móvel com foco em 

usuários idosos 
 

Gabriel Garcia Lorencetti 

Interoperabilidade de dados no 

contexto de acessibilidade de 

vídeo para cegos 

 

15:30-15:45 

Davi Parca Bezerra 
SimpleMarathon: compilação e 
execução automática de código 

não-confiável com software utilizado 
em competição de programação 

 

Ricardo Alves de Araujo 

Desenvolvimento de Laboratório 

de Robótica Remoto 

 

15:45-16:00 

Marcos Roberto Vicente Siqueira 
Levantamento e caracterização de 

coleções de documentos para 
mineração de textos em Português 

 

Giovana Daniele da Silva 

Segmentação de vídeo em cenas 

baseada em macro ou 

microunidades de entrada 

 

16:00-16:15 

 

 

 

Uma ferramenta de simulação 

para o ensino de organização de 

computadores 

 

16:15-16:30 

Andre Baconcelo Prado Furlanetti 
Evolução da ferramenta SeleCTT 

para apoiar a seleção combinada de 
técnicas de teste de software 

concorrente 

Gabriel Horst Montoanelli 

Reconhecimento de expressões 

faciais no contexto de linguagem 

de sinais: um mapeamento 

sistemático  

Joao Pedro Almeida Santos 
Secundino 

Ferramentas para a produção de 
sumários de vídeo personalizados 

 

Aulos Plautius Martines 

Marino 

Análise de código ARM e 

Thumb em Raspberry Pi 

 

Eduardo Decanini 
Tutorial: Processamento de 

imagens com Python  
e OpenCV 

 

Maria Eduarda Kawakami 

Moreira 



 
 
 
 
 
 

  

16:30-16:45 

Patrick Eduardo Scuracchio 
Análise de eventos extraídos de 

notícias para instituições de ensino 
e pesquisa 

 

Kame Haung Zhu 

Protótipo para quantificação de 

elementos do pâncreas em 

imagens microscópicas 

 

16:45-17:00 

Matheus Arroyo de Lima 
Utilização da decomposição em 

componentes principais para auxiliar 
a análise de estruturas em imagens 

digitais 
 

Johnny Batista da Silva 

Otimização em ambientes 

ruidosos baseado em modelo de 

consenso das abelhas Apis 

Mellifera 

 

17:00-17:15 

 

Algoritmo evolutivo para 
posicionamento de sensores 

detectores de linha em robôs para 
percurso em diferentes pistas 

simuladas 
 

 

Projeto de um robô de baixo custo 

para inteligência de enxames 

 

17:15-17:30 

Newton Scavazzini 
Utilização de NFC para 

armazenamento de dados em 
contextos sem garantia de conexão 

 

Matheus Maciel 

Avaliação do tempo de 

carregamento da página para 

monitorar movimentos em um 

sistema WEB de telemedicina 

 

17:30-17:45 

Victor Cassao 
Utilização do PCA para identificação 

de defeitos em peças metálicas 
industriais em imagens digitais  

 

 

Matheus Luis Oliveira da Silva 
Francisco de Freitas 

Pedrosa 

 


