EDITAL 2017

PROTI

Programa de Tecnologia da
Informação na Amazônia PROTI –
Amazônia – Pesquisa
Apoio financeiro a projetos coordenados por pesquisadores vinculados à Instituições de Pesquisa
e/ou Ensino Superior, Institutos de Pesquisa, empresas públicas de pesquisa e desenvolvimento
que atuem em investigação científica ou tecnológica em instituições credenciadas pelo CAPDA
em estados da Amazônia Ocidental, no âmbito do
Acordo de Cooperação do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Setor de Tecnologia da Informação na Amazônia – PROTI – Amazônia.

04 projetos
Tem como objetivo:

Apoiar a execução de projetos de pesquisa e inovação
mediante a seleção de propostas nas áreas de Tecnologia da Informação, incluindo
Ciência da Computação, Eletrônica e Ciência da Informação.
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I-M

IIAProSaBer - Inteligência na Indústria e outros
Ambientes para a PROdutividade, Saúde e Bem estar
COORDENADOR: Marco Antônio Pinheiro de Cristo

Modernização de uma Ciberinfraestrutura de Suporte à
Arquitetura de Integração Semântica e Governança de
Dados e Informações Científicas do INPA
COORDENADOR: José Laurindo Campos dos Santos

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM e FUA - Universidade Federal do Amazonas e
Fundação Universidade do Amazonas

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do Estado do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Instituto de Computação - Icomp

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola Superior de Tecnologia

Área de Conhecimento 1: Ciência da Computação » Ciências Exatas e da Terra

Área de Conhecimento 1: Ciência da Computação » Ciências Exatas e da Terra »
Engenharia da Computação

DURAÇÃO: 08 Meses
Projeto: Avanços em hardware e conectividade combinados com disponibilidade de dados e técnicas emergentes em Inteligência Artificial estão possibilitando a criação de sistemas de computação pervasivos e serviços com aplicações diversas e acessibilidade global.
Neste contexto, cresce o interesse em ambientes inteligentes, sensíveis à presença humana,
suas necessidades e objetivos. Entre estes ambientes, destaca-se uma nova Indústria, baseada em sistemas digitais, descentralizados e inter-conectados, capazes de atuar de forma
independente para gerir processos e produzir bens personalizados em tempo menor e com
alta qualidade. Para criar tais ambientes, neste projeto, integramos conhecimento das áreas de IoT, IoT industrial, sistemas embarcados, robótica, inteligência artificial, mineração de
dados e interação humano-computador para a criação de ambientes flexíveis e adaptáveis
que proporcionem uma experiência agradável e de alta produtividade para seus usuários,
sejam humanos ou artificiais. Em particular, este projeto foca principalmente no desenvolvimento de pesquisa e tecnologias relacionadas com (i) o suporte à tomada de decisão inteligente baseada em enormes massas de dados; (ii) a criação de dispositivos cientes de seu
meio e finalidade, incluindo aqueles destinados à manufatura inteligente da Indústria 4.0; e
(iii) interfaces que proporcionem uma experiência de usuário adequada. Com este projeto,
pretendemos modernizar a infraestrutura física e laboratorial das áreas de tecnologia da
UFAM para dar continuidade aos esforços de pesquisa já em andamento, relacionados com
ambientes inteligentes e Indústria 4.0, fortalecer cooperações internas e com a indústria e
proporcionar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, com uso otimizado
de recursos, equipamentos e instalações físicas.

DURAÇÃO: 08 Meses
Projeto: O objetivo geral do projeto é composto pelos objetivos de cada subprojeto:
1) Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Inteligentes para Problemas da Sociedade e
Indústria.
O objetivo geral deste projeto consiste em conceber, projetar, implementar e/ou avaliar
soluções inteligentes baseadas em aprendizagem de máquina para diversos domínios, desenvolvidas a partir de dados coletados em cenários reais do domínio do problema.
2) Organização de Infraestrutura de Comunicação de Alta Capacidade para o Estado do
Amazonas.
Propor uma infraestrutura de rede de comunicações híbrida (cabeamento óptico subaquático e terrestre, combinado com enlaces de rádio) para interligar municípios do Amazonas através de um canal de comunicação rápido e seguro.
3) Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia da Informação para o fortalecimento do
Setor de Criação de Sistemas, Aplicativos e Jogos Eletrônicos no Estado do Amazonas.
O objetivo geral deste projeto consiste em pesquisar, desenvolver soluções, aplicativos e
jogos eletrônicos em AR/VR/MR para diversos domínios utilizando técnicas de Inteligência Artificial, Computação em Nuvem e Sistemas Embarcados.

P-S
Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Inteligentes
para o Setor Acadêmico e Setor Produtivo utilizando
Tecnologia da Informação. ( PDTI )
COORDENADOR: Jucimar Maia da Silva Junior
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Sistema Integrado de Coleta Automatizada de Programas Maliciosos: E-CACURI
COORDENADOR: Gilbert Breves Martins

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do Estado do Amazonas

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM (CEFET) - Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola Superior de Tecnologia

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus Distrito

Área de Conhecimento 1: Ciência da Computação » Ciências Exatas e da Terra »
Engenharia da Computação

Área de Conhecimento 1: Ciência da Computação » Sistemas de Computação »
Ciências Exatas e da Terra

DURAÇÃO: 08 Meses

DURAÇÃO: 08 Meses

Projeto: A Aprendizagem de Máquina (AM) é uma subárea da Inteligência Artificial
que visa elaborar soluções empíricas com a utilização de modelos e métodos computacionais que aprendem a partir de dados . Baseando-se em métodos estatísticos de
inferência a partir de amostras, a AM dispõe de um ferramental extenso especialmente
voltado para tarefas de descrição e previsão, com aplicações bem sucedidas nas áreas
de Meio Ambiente, Energia, Finanças, Medicina, dentre diversas outras. Em particular,
os métodos e técnicas de Aprendizagem de Máquina destacam-se em domínios onde
não se conhece uma solução analítica ou quando os esforços para obtê-la são impraticáveis [5]. Na elaboração de soluções da AM para estes domínios, é essencial que dados
realísticos estejam disponíveis, isto é, dados coletados no domínio do problema, em seu
âmbito real de ocorrência. No caso de apoio ao diagnóstico de doenças, por exemplo,
estes dados podem ser oriundos de imagens de raio-X. Em aplicações da Meteorologia,
por sua vez, dados dos sensores das estações meteorológicas alimentam algoritmos
inteligentes capazes de realizar previsões do tempo. Considerando esta perspectiva,
este projeto de pesquisa almeja desenvolver soluções de Aprendizagem de Máquina
para diferentes domínios, tais como: 1) Análise e predição de dados meteorológicos visando aplicações de monitoramento e previsão do clima; 2) Análise e predição de dados
oriundos de redes sociais, permitindo o monitoramento de eventos socias e 3) Análise
e predição de dados de dispositivos móveis e sistemas embarcados, visando aplicações
inteligentes de Internet das Coisas. Consolidar um projeto de pesquisa desta natureza,
que promove a utilização e o desenvolvimento de técnicas e tecnologias de vanguarda,
é de suma importância, pois além de endereçar problemas com resolução não-trivial,
favorece a fortificação de um ambiente inovador numa universidade pública e gratuita,
caracterizando um diferencial estratégico na formação de capital humano que contribui
para o fortalecimento não só desta instituição de ensino, mas também do Estado do
Amazonas como um todo.

Projeto: A grande velocidade com a qual novas versões de programas maliciosos
(malware) tem surgido e se espalhado pela Internet, combinada com crescente emprego
de técnicas de ofuscação de código, destinadas a ludibriar as ferramentas tradicionais
de detecção, têm exigido um contínuo esforço de pesquisadores da área de segurança
de sistemas computacionais, na busca e desenvolvimento de novas metodologias de detecção. Desafios como a obtenção de quantidades relevantes de amostras de malware,
necessárias para que se possa valiar a eficiência e a eficácia das metodologias propostas
e a disponibilidade de um ambiente controlado e seguro para o desenvolvimento de
suas pesquisas, são algumas das maiores dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores
desta área. Este projeto tem como objetivo principal a construção do Sistema Integrado
de Coleta Automatizada de Programas Maliciosos: E-CACURI, um ambiente automatizado que possibilite a construção e atualização contínua de uma base de dados contendo amostras coletadas durante ataques a um sistema alvo monitorado (honeynet), bem
como a criação de um laboratório de virtualização que possibilite aos pesquisadores a
manipulação de programas maliciosos em um ambiente virtual que proteja os recursos
computacionais utilizados durante o desenvolvimento de pesquisas na área de segurança de sistemas computacionais.

