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17/02/2022 
(quinta)

2:00:00 PM
3:00:00 PM

4:00:00 PM Nilton Cesar Pereira Junior ANÁLISE E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE MUDAS DE PLANTAS COM PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

Antônio Carlos Tamanini 
da Silva Flávio Marcello Strelow, Cleide Vieira Microsoft Teams: https://tinyurl.

com/2p88ztyp
O trabalho apresentará um estudo sobre análise e aprendizagem de máquinas para identificação de mudas de plantas com processamento de 
imagens, e o uso e implementação do algoritmo Deep Learning para classificação de imagens de mudas de plantas por meio do aprendizado 
supervisionado.

5:00:00 PM Aline do Amaral Impactos
Negativos da Tecnologia na Educação Infantil Nilson Ribeiro Modro Luiz Cláudio Dalmolin, Nelcimar Ribeiro Modro TEAMS

Este estudo destaca os efeitos negativos da internet e do uso de computadores por adolescentes num momento em que vivemos a 
era tecnológica. Quando falamos em tecnologia consideramos a relação complexa entre, ciência, tecnologia e sociedade. Nesta 
relação, primeiramente percebemos a ideia de desenvolvimento em massa e dos avanços na vida social. Considerando o público 
alvo deste trabalho, os adolescentes e estudantes em geral, entendemos a importância das ferramentas educacionais neste tempo 
de pandemia. Porém, olhando mais fundo na relação entre as pessoas e a tecnologia, percebemos que não há apenas benefícios 
trazidos pelas tecnologias, que são amplamente utilizadas nas residências e escolas. Os adolescentes enfrentam problemas devido 
ao uso excessivo do computador e seus dispositivos de acesso à Internet. O objetivo principal deste artigo é explicar a nossa 
análise da realidade dos alunos face ao uso excessivo de computadores ou outros dispositivos eletrônicos, tendo como referência 
autores que estudaram e avaliaram os riscos e malefícios que resultam da utilização destas tecnologias em crianças e 
adolescentes. Portanto, este artigo é resultado de estudos sobre os principais problemas do uso excessivo de computadores, que 
servem como reflexão e crítica às mazelas sociais e pequenas instruções para o uso eficaz da Internet.

6:00:00 PM
7:00:00 PM
8:00:00 PM
9:00:00 PM

18/02/2022 
(sexta)

2:00:00 PM

3:00:00 PM Fernando Selke O impacto e os desafios da LGPD em um ambiente corporativo 
na área da saúde: Estudo de caso Flavio Marcello Strelow Antônio Carlos Tamanini da Silva, Fabio Fernando 

Kobs
TEAMS -  https://tinyurl.
com/5fuuj7d3

Este artigo tem como finalidade apresentar o impacto e os desafios de uma empresa da área de saúde para atender aos critérios dispostos na 
nova lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com seu foco em Segurança da Informação. No decorrer deste artigo, são 
apresentados os aspectos importantes da nova lei, os quais impactam diretamente os processos e atividades da empresa, que realiza, em sua 
maioria, o processamento de dados sensíveis. Serão apresentadas atividades e ações realizadas juntamente com a aplicação e implantação 
de boas práticas de segurança da informação e um programa de privacidade de dados. É importante ressaltar que a preocupação e a 
constante melhoria em busca da extinção e mitigação de riscos de qualquer tipo de incidente de segurança ou privacidade são de grande 
importância para o meio corporativo, tanto financeiramente como para a imagem da própria empresa.

4:00:00 PM Larissa Weiss Utilização da ferramenta KNIME para diminuição do risco de 
investimento no mercado Forex Fabio Fernando Kobs Flavio Marcello Strelow, Luiz Cláudio Dalmolin Teams

https://tinyurl.com/2p86reej

O Foreign Exchange Market (FOREX, ou Mercado de Câmbio Estrangeiro) é o maior mercado financeiro do mundo, podendo 
movimentar trilhões de dólares diariamente. Os investidores desse mercado utilizam o calendário econômico para obter 
informações sobre as atualizações do mercado cambial e realizar transações nos pares de moedas que estão interessados. Com 
base nisso este trabalho propõe o uso da ferramenta KNIME para analisar um banco de dados econômico no intervalo de julho 
de 1994 até 2021 a fim de prever os valores para 30 dias futuros. Para isso utilizou-se do Modelo Autoregressivo de Médias 
Móveis (ARIMA). Verificando-se através dos testes de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin 
(KPSS) para verificação da estacionaridade da série temporal. Constatou-se que o melhor modelo foi o que teve seus dados 
faltantes preenchidos por meio da interpolação linear e que possuía mais dados a serem analisados, trazendo dessa forma o R² 
como 0,998 e erro médio absoluto de 0,023.
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19/02/2022 
(sábado)

8:00:00 AM
9:00:00 AM

10:00:00 AM
11:00:00 AM
2:00:00 PM
3:00:00 PM
4:00:00 PM
5:00:00 PM

21/02/2022 
(segunda)

2:00:00 PM

3:00:00 PM Ricardo Biagio
ESTUDO COMPARATIVO DE FERRAMENTAS DE 
GEOLOCALIZAÇÃO PARA EMPRESAS VENDEDORAS DE 
MOVEIS NA REGIÃO DE SANTA CATARINA

Luiz Cláudio Dalmolin Mário Ezequiel Augusto, Nilson Ribeiro Modro Teams

4:00:00 PM Raul Victor Rosa Aplicação de API do MetaTrader 5 para fornecimento de 
Relatórios Detalhados para Investidores Mário Ezequiel Augusto Luiz Cláudio Dalmolin, Ernesto Augusto Garbe MS Teams

5:00:00 PM Bruna Caroline de Oliveira O USO DO BUSINESS INTELLIGENCE PARA A MEMÓRIA 
ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA Fabio Fernando Kobs Flavio Marcello Strelow, Mário Ezequiel Augusto Teams

https://tinyurl.com/yck6ysex

O mercado está em constante processo de modernização e inovação, fazendo com que o nível de competitividade entre as 
organizações em seus nichos aumente a níveis cada vez maiores.  Para que as empresas consigam acompanhar este avanço, o 
uso de Business Intelligence (BI) é cada vez mais importante para auxiliar os gestores na análise de dados e obtenção de 
informações relevantes, a fim de ampliar a sua participação no mercado e desenvolver a sua memória organizacional. Logo, o 
problema de pesquisa deste artigo é demonstrar para as empresas que não conhecem o BI, as vantagens de usá-lo para 
aprimorar a memória organizacional, auxiliando-o nas tomadas de decisões e análises do negócio. Portanto, o artigo propõe 
apresentar a importância da utilização do BI no aperfeiçoamento da memória organizacional nas empresas. Para resolver o 
problema proposto, foi utilizado o Microsoft Power BI para o desenvolvimento de gráficos de um conjunto de dados de tráfego de 
websites de quatro organizações que têm foco no mesmo mercado. Assim, após o estudo e análise dos gráficos gerados, foram 
descritas as melhorias que a empresa pode ter utilizando o BI para o tratamento dos seus dados, transformando-os em 
informações valiosas e cruciais para a tomada de decisão.
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22/02/2022 
(terça)
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23/02/2022 
(quarta)

2:00:00 PM
3:00:00 PM

https://tinyurl.com/2p86reej
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https://tinyurl.com/yck6ysex
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23/02/2022 
(quarta)

4:00:00 PM
5:00:00 PM

6:00:00 PM Vinicius Bretzke Müller Vinicius Bretzke Müller Fabio Fernando Kobs Flavio Marcello Strelow, Luiz Cláudio Dalmolin Teams 
https://tinyurl.com/5t3a4vub

Desde a nova era da digitalização, percebeu-se que o relacionamento com o cliente tomou o patamar prioritário nas empresas 
privadas, em que as empresas perceberam que a preservação dos clientes é um preceito fundamental para o sucesso, afinal é o 
seu bem mais precioso. Percebeu-se também ao longo dos anos que o consumidor final se tornou mais exigente quando envolve 
gastar o seu dinheiro com algum produto, trazendo um desafio extra ao varejo, remetendo à questão da pesquisa: de que forma 
as aspirações, desejos, gostos e comportamentos do cliente podem ser compreendidos a fim de se tornarem aspectos para 
promover a fidelização do cliente? Assim, fez-se o desenvolvimento de uma solução baseada no sistema de Gestão do 
Relacionamento com o Cliente, por meio de uma ferramenta de autoatendimento, com foco na possível melhora do 
relacionamento com o cliente. A partir de uma interface intuitiva para o Gestor e outra para o Usuário, a ferramenta desenvolvida 
sobretudo na linguagem de programação Delphi/Pascal, foi então implantada em um comércio varejista da região do Planalto 
Norte Catarinense. Por fim, a ferramenta conta com uma pesquisa de satisfação, onde o usuário pode avaliar o desempenho e 
funcionalidade da ferramenta.

7:00:00 PM Eduardo Buba
Indicadores de gestão e de desempenho em equipes de suporte 
ao cliente: proposta de uma aplicação para uma empresa de 
suporte em Tecnologia da Informação

Fabio Fernando Kobs Flavio Marcello Strelow,  Fernanda Hansch Beuren Teams
https://tinyurl.com/2p93nhyx

A gestão de um time de suporte pode ser complicada sem conhecer as variáveis que afetam seu desempenho e quais destes são 
indicadores de falhas. Nestas situações o auxílio de ferramentas que indiquem o desempenho dos técnicos e também do time 
como um todo se torna essencial. O objetivo deste projeto é fornecer aos gestores ferramentas para colaborar na identificação de 
possíveis falhas na divisão de trabalho dentro de equipes de suporte, que uma vez ponderadas podem ser discutidas e 
conseguinte possivelmente resolvidas. Então, buscou-se desenvolver uma aplicação web que possibilite o melhor controle e 
gestão de uma equipe de suporte ao cliente, em uma empresa de suporte em Tecnologia da Informação (TI), fazendo uso de 
indicadores de gestão e de desempenho. Para a validação do aplicativo utilizou-se um estudo de caso único, baseado na 
localização geográfica da empresa de suporte em TI em relação à universidade dos autores, ou seja, no Planalto Norte 
Catarinense. A partir de uma entrevista estruturada com o gestor da empresa, obteu-se a avaliação com posterior validação da 
aplicação desenvolvida. Por fim, foi possível observar que o sistema teve uma ótima aceitação, uma vez que facilitou o 
acompanhamento do desempenho da empresa e também dos técnicos, tanto de forma geral quanto individual, podendo o gestor 
a partir dos indicadores analisar a tendência da empresa e quais pontos são possíveis melhorar.
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