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V Jornada de Inclusão Digital: Tecnologias e Segurança da
Informação e I Arduíno Tech da FACOMP-Castanhal
1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Título do evento: V JORNADA DE INCLUSÃO DIGITAL: Tecnologias e Segurança da
Informação e I Arduíno Tech da FACOMP-Castanhal
Tipo de evento: Regional
Área de conhecimento: Tecnologia, inovação e segurança da informação
Modalidade do evento: Extensionista
Abrangência do Evento: Local/Regional
Período de realização do evento: 22/11/2017 - V JID e 23/11/2017 -I Arduíno Tech da
FACOMP-Castanhal.
Carga Horária: 48 horas.
Estrutura do evento:
● Palestras: a definir
● Comunicações orais
● Oficinas e relatos de experiências
Número de participantes estimados: 300
Público Alvo:
● Estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Tecnologia, Inovação,
Engenharia de Computação e Sistemas de Informações
● Comunidade acadêmica da UFPA - Campus Castanhal
● Organizações e entidades sem fins lucrativos voltadas para Tecnologia, Inovação e
Segurança da informação

● Professores e Profissionais das áreas de Tecnologia, Inovação, Segurança da
informação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informações.
● Estudantes de Escolas Profissionalizantes.
● Sociedade civil organizada.
Local : UFPA - Campus Universitário de Castanhal. Auditório Maria Nazaré de Sá e
Auditório do GETI.
Divulgação do evento:
A divulgação será por meio de folders, cartazes, site da Faculdade de Computação
http://facompcastanhal.ufpa.br, http://jidufpacastanhal.com.br

a ser lançado em 24 de

outubro de 2017, redes sociais, mídias de comunicação do município, além de visitas da
comissão organizadora do evento nas IES externas ao Campus.
Inscrições no evento:
As inscrições serão gratuitas e realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no
endereço eletrônico http://jidufpacastanhal.com.br no período de 27 de outubro à 10 de
novembro de 2017 ou até o preenchimento das vagas.
Devido seu caráter social, o credenciamento no dia do evento será solidário e deixa aberto a
doação de alimentos não perecíveis por parte dos participantes. Os alimentos coletados serão
doados a organizações sociais locais. Vide Anexo III com cronograma.
O evento contará com os seguintes tipos de inscrições:
● Inscrições no evento: as inscrições ao evento dão direito a todas as palestras da
programação nos dois dias de evento.
● Submissão de resumos expandidos para o V JID: As inscrições de trabalhos serão
feitas, na forma de resumo expandido contendo 5.000 a 8.000 caracteres com espaço
(essa quantidade não inclui título e nomes dos autores), na fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento entre linhas 1,5 em formato PDF. A Estrutura do resumo expandido
deve conter: Título, Autores (com identificação: e-mail e instituição), Introdução,
Material e Métodos, Resultados e Discussões, Conclusões e Referências. Outra
possibilidade de estrutura constitui-se de Título, Autores, Introdução, Metodologia,
Desenvolvimento, Considerações Finais e Referências.

● Inscrições em Oficinas do I Arduíno Tech: realizadas pelo endereço eletrônico
http://jidufpacastanhal.com.br no período de 13 à 17 de novembro de 2017 ou até o
preenchimento das vagas. Cada participante poderá inscrever-se no máximo em
duas oficinas, desde que essas não sejam realizadas no mesmo horário.
● Relato de experiências: Os relatos de experiências consistem em amostras de
projetos, experimentos e comunicações orais que visam soluções tecnológicas
fundamentadas em hardware livre, sistemas embarcados e tecnologias Arduíno. As
apresentações acontecerão no dia 23 de novembro de 2017 durante o I Arduíno Tech
da FACOMP Castanhal. Os interessados em submeter relatos de experiências deverão
estar inscritos no evento V JID (http://jidufpacastanhal.com.br) e encaminhar suas
propostas para o email arduinotechcastanhal@gmail.com no período de 27 de
outubro a 10 de novembro de 2017. A equipe organizadora do I Arduíno Tech da
FACOMP Castanhal selecionará os relatos de experiências nas categorias: iniciais
(projetos em fases iniciais), avançado (projetos em fase de conclusão), experimentos
e comunicações orais. A estrutura dos relatos de experiências deve conter: Tipo
(inicial, avançado, experimentos ou comunicações orais), Título, Autores (com
identificação: e-mail e instituição), Introdução, Material e Métodos, Resultados e
Discussões, Conclusões e Referências. As submissões dos relatos de experiências
deverão ser feitas em formato PDF, com máximo de 4 MB, conforme o Formato 1
presente Anexo I deste edital.
O período para submissão dos resumos expandidos será de 27 de outubro a 10 de novembro
de 2017 à 13 de novembro de 2017, no endereço eletrônico http://jidufpacastanhal.com.br. É
necessário realizar sua inscrição como participante para submeter o trabalho. Os tópicos de
interesse para os resumos expandidos devem estar em conformidade com o tema principal do
evento ou com os seguintes eixos temáticos (porém não se limitando a estes):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatos de experiências sobre tecnologia e segurança da informação
Proteção e prevenção contra ataques virtuais aos sistemas corporativos
Prevenção e detecção de vulnerabilidades na área de TI
Prevenção do acesso de pessoas não autorizadas aos dados corporativos e sigilosos
Serviço de proteção de dados e Segurança em Nuvem
Criptografia e defesa cibernética
Política Nacional de Segurança da Informação
Crimes digitais e cibernéticos,
Evolução da segurança da informação e privacidade

•
•
•
•

Engenharia social e Tecnologias emergentes em segurança da informação
Relato de experiências em tecnologias Arduíno, Raspberry Pi e Intel Galileo
Soluções em tecnologias
Soluções utilizando impressora 3D, Internet das Coisas.

Serão considerados para avaliação dos trabalhos critérios como objetividade e coerência com
o tema do evento. O período de aceite das proposta será de 14 à 18 de novembro de 2017.
As submissões dos resumos expandidos deverão ser feitas em formato PDF, com máximo de
4 MB, conforme Anexo I desse edital. O prazo final para submissão dos resumos expandidos
aceitos é até 20 de novembro de 2017 no endereço eletrônico http://jidufpacastanhal.com.br.
Os trabalhos aceitos serão exclusivamente na modalidade comunicação oral com duração de
apresentação e debate de 15 minutos e serão publicados nos Anais da V Jornada de Inclusão
Digital, em formato PDF, no site do Evento.
Os trabalhos apresentados por Pessoas com Deficiência (PcDs) deverão indicar o tipo de
suporte necessário para garantias de acessibilidade no momento da inscrição.
Demais

informações

encontram-se

disponível

no

endereço

eletrônico

http://jidufpacastanhal.com.br ou pelo email "jidufpacastanhal@gmail.com" .
Emissão de Declarações
Aos participantes que necessitarem de comprovação imediata da participação no evento, será
emitida uma declaração referente apenas ao dia em que ocorrer a solicitação, podendo essa
ser solicitada a comissão organizadora.
Emissão de Certificados
Os certificados serão no formato digital e estarão disponíveis no site do evento 30 dias após a
realização do evento. É de inteira responsabilidade do participante fornecer, no ato de
inscrição as informações corretas para confecção dos certificados.

2. PROPONENTE (IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO)
Instituição organizadora: Faculdade de Computação (FACOMP) – Universidade Federal do
Pará - Campus Universitário de Castanhal-UFPa
Site do Campus Universitário de Castanhal: http://www.campuscastanhal.ufpa.br

Site da Faculdade de Computação: http://facompcastanhal.ufpa.br
Coordenação do evento: Yomara Pinheiro Pires/ Tássio Costa de Carvalho
Currículo Lattes do coordenador:
http://lattes.cnpq.br/5304797342599931 /
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4234033P2

3. RESUMO DA PROPOSTA
A “V JORNADA DE INCLUSÃO DIGITAL (V JID) é um evento organizado pela
Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus Universitário
de Castanhal.
Com o tema Tecnologias e Segurança da Informação, busca-se promover o debate
sobre tecnologia e segurança da informação; estimular o diálogo entre os diversos setores da
sociedade impactados pela Segurança da Informação; oferecer múltiplas visões da segurança
da informação; estimular a troca de experiências em desenvolvimentos de soluções com o uso
e sistemas embarcados; proporcionar ampliação e formação networking nos temas debatidos
durante o evento.
O evento conta este ano com a I edição do Arduíno Tech FACOMP Castanhal, este
evento é promovido pelos estudantes de Engenharia de Computação da Faculdade e visa
ampliar o conhecimento e promover o debate na região sobre tecnologias embarcadas e
hardware livre. Tecnologias estas, atualmente presente na vida dos cidadãos a exemplo a
plataforma Arduíno e o microcomputador Rasperry PI.
Assim, a programação da V JID está estruturada em dois dias de eventos divididos em
comunicações orais, palestras, relatos de experiências e oficinas de caráter teórico-prático.

4. EVENTO
A V Jornada de Inclusão Digital (V JID) é um evento promovido pela FACOMP da
Universidade Federal do Pará - Campus de Castanhal, que congrega a primeira edição do I
Arduíno Tech.
O evento tem caráter de atualização e difusão do conhecimento técnico-científico, busca
promover a divulgação da produção cientifica realizadas pelos alunos da FACOMP e a troca
de experiências com as instituições de ensino da região que possuem cursos tecnológicos.

5. OBJETIVOS
● Promover a socialização e troca de experiências, com envolvimento da comunidade
acadêmica interna e público externo, para o debate envolvendo a produção em
pesquisa sobre tecnologia, segurança da informação e soluções com o uso e sistemas
embarcados e hardware livre;
●

Aproximar a ciência e tecnologia da população;

●

Promover a divulgação da produção cientifica do Campus Universitário de Castanhal
da UFPA;

●

Promover o debate sobre tecnologia e segurança da informação;

●

Promover o debate sobre soluções em sistemas embarcados e hardware livre;

● Possibilitar aos participantes ampliarem seu networking.
6. JUSTIFICATIVA
Com o advento das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS), a informação
passou a ser mais rápida e mais abrangente. São cada vez mais raras as pessoas que não
possuem pelo menos um endereço eletrônico, de onde realizam comunicações e transferem
informações importantes. Vivemos em uma sociedade onde a informação é considerada vital
para qualquer pessoa, empresa ou instituição pública. Como tal, a segurança da informação
reveste-se hoje de uma grande importância. Sendo um ativo essencial nos tempos modernos,
a informação deve ser cuidadosamente gerida e protegida.
Se hoje em dia é mais fácil obter, usar e gerenciar informação, também é verdade que a sua
segurança se tornou muito mais complexa. Os sistemas de segurança passaram de uma sala
fechada à chave para a internet, onde a informação pode ser acessível a qualquer pessoa em
qualquer lugar do mundo. Esta mudança de formas de acessos potencializa a geração de
situações como fraudes bancárias, uso inadequado e ilegal de informações pessoais e falhas
de sistemas. Ter um sistema de segurança que esteja constantemente atualizado, de modo a
dar resposta a essas ameaças é de fundamental importância.
Apesar de não existir algo como segurança absoluta, é possível encontrar as vulnerabilidades
da segurança da sua informação, e tomar as ações necessárias para reduzir riscos e aumentar
a eficácia dos mecanismos de segurança.
A segurança da informação vai além de vulnerabilidades em sistemas e ataques hackers. Ela
perpassa por três elementos de um sistema de informação: pessoas, processos e tecnologias.
Cada uma dessas vertentes possui seus próprios riscos, ameaças potenciais, controles

aplicáveis e soluções de segurança. Assim, podemos definir segurança da informação como a
proteção da integridade, confidencialidade e disponibilidade de um conjunto de dados, de
modo a preservar o seu valor para uma pessoa individual ou para uma organização. Esta
informação pode ser digital ou não, aplicando-se no entanto as mesmas características de
proteção.
Portanto, discutir e garantir a segurança da informação requer o conhecimento e utilização de
recursos tecnológicos e de TI e, neste sentido que a V JID discute este tema.

7. PROGRAMAÇÃO
O evento contará com comunicações orais, palestras, relatos de experiências e oficinas. A
programação encontra-se em fase de construção. O Anexo II desse edital possui uma prévia
da organização da grade do evento.

8. PLANO DE GESTÃO DO LIXO PRODUZIDO DURANTE REALIZAÇÃO DO
EVENTO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AMBIENTAL DA
UFPA
O lixo produzido pelo evento basicamente consistirá do material descartável e degradável, o
mesmo procedimento de coleta rotineiro do campus será utilizado.
Quanto à preservação do patrimônio público o evento contará com a vigilância utilizada pelo
campus Castanhal. Toda a programação do evento será realizada no horário de 08:00 às
18:00hs. O evento não utilizará as instalações do campus para alojamento de alunos e/ou
convidados.

9. EQUIPE
COORDENAÇÃO GERAL:
Profa. Dra. Yomara Pinheiro Pires/UFPA
Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho/UFPA
COMISSÃO DE APOIO E TÉCNICA:
Adrielle Veras de Almeida- Graduanda em Sistemas de Informação/UFPA
Alana Miranda Medeiros - Sistemas de Informação
Andercley Hyury Galvão de Andrade - Engenharia da Computação
José Ítalo da Costa Silva - Engenharia da Computação
João Vitor Margalho Portela Oliveira - Sistemas de Informação
Karine da Silva Araújo - Sistemas de Informação
Maria Vitória Rodrigues Oliveira - Engenharia da Computação
Tiago Nunes Lima - Engenharia da Computação

Thalita Ayass de Souza - Engenharia da Computação
Weverson Celio Silva de Lima - Engenharia da Computação
Paulo Henrique - Engenharia da Computação
Romário da Costa e Silva - Engenharia da Computação
COMISSÃO DE DESING E DESENVOLVIMENTO:
Profa. Msc. Maria da Penha de Andrade Abi Harb/UFPA
Iuri Victor Ferreira Costa - Graduando de Sistemas de Informação/UFPA
Adriano Medeiros Pinheiro - Sistemas de Informação
Elizeu Gabriel Ferreira Conde - Sistemas de Informação
Higor Barbosa da Silva - Sistemas de Informação
Iuri Victor Ferreira Costa - Sistemas de Informação
João Paulo Freires Silva de Souza - Sistemas de Informação
Jonas Anselmo da Costa Damasceno - Sistemas de Informação
Juan Carlos do Nascimento Barata - Sistemas de Informação
Luciano Arruda Teran - Sistemas de Informação
Ivone clea Alves da Silva - Engenharia da Computação
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:
Cydiane Campos de Oliveira - Sistemas de Informação
Jonathan Moreira Costa - Sistemas de Informação
Raniely Luz dos Santos - Sistemas de Informação
Vitor Lima Costa Neto - Sistemas de Informação
Suze Blenda de Paula Lima - Engenharia da Computação
Erick Fernandes dos Santos - Engenharia da Computação
Juliana Ferreira da Cunha - Engenharia da Computação
Julio Gaia - Engenharia da Computação
Rafael Câmara Sousa - Engenharia da Computação
COMISSÃO PROGRAMAÇÃO
Profa. Dra. Yomara Pinheiro Pires/UFPA
Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho/UFPA
Maria Roselene Alves Lima - Sistemas de Informação
Rebeca Hilda Furtado Costa - Sistemas de Informação
COMITE REVISOR
Profa. Dra. Yomara Pinheiro Pires/UFPA
Prof. Dr. Tássio Costa de Carvalho/UFPA
Prof. Dr. João Claudio Chamma Carvalho/UFPA
Prof. Dr. Bruno Lyra Castro /UFPA
Prof. Dr. José Jailton Henrique Ferreira /UFPA
Prof. Dr. Diogo Lobato Acatauassu Nunes /UFPA
Prof. Dr. Clenilson Rodrigues da Silveira /UFPA
Prof. Msc. Igor Ruiz Gomes /UFPA

Quaisquer dúvidas devem ser dirimidas na Coordenação do evento ou no email:
"jidufpacastanhal@gmail.com".
Castanhal, 22 de setembro de 2017
Comissão Organizadora V JID

ANEXO I
ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO
Orientações Gerais: páginas (A4); Fonte Arial, tamanho 12; Margens superior e esquerda:
3,0 cm e margens inferior e direita: 2,0 cm; Itens e subitens em negrito e centralizado;
Espacejamento: entre o título, o(s) autor(es) e, no texto, espaço 1,5 cm; entre os itens e
subitens: espaço simples; Tabulação do parágrafo: 1,25 cm (padrão Word); O documento
deverá ser anexado em formato PDF e no tamanho máximo de até 4 Mb (Mega Byte).
Formatos: somente serão aceitos trabalhos que estejam em conformidade com os formatos 1
e 2 abaixo discriminados.
FORMATO 1
Título: Centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial em negrito, tamanho 12.
Área temática: identificar qual área o trabalho pertence.
Nome dos Autores: Nomes e sobrenomes, com primeiras letras em maiúsculo, ambos
separados por ponto e vírgula, com chamada numérica de identificação (email e instituição).
Aquele que submete o trabalho (acessa o sistema) é considerado o responsável pelo trabalho
e receberá as notificações do evento.
Introdução: Apresentar o(s) objetivo(s) do trabalho. Demonstrar a importância/relevância do
trabalho.
Material e Métodos: Descrever o local, os materiais utilizados, as etapas e o universo
abordado. Descrever as etapas em ordem cronológica. Destacar a metodologia utilizada, com
revisão bibliográfica, se aplicável.
Resultados e Discussões: Apresentar os dados obtidos, a análise e a discussão dos
resultados. Poderão ser apresentados por imagens, gráficos, quadros ou tabelas.
Conclusão: Informar se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial a
discussão dos resultados. Ressaltar os ganhos acadêmicos e o grau de alteração da situação
problema.
Referências: Relacionar todas as referências citadas nas demais partes do trabalho redigido,
conforme as normas da ABNT.
FORMATO 2
Título: Centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial em negrito, tamanho 12.
Área temática: identificar qual área o trabalho pertence.

Nome dos Autores: Nomes e sobrenomes, com primeiras letras em maiúsculo, ambos
separados por ponto e vírgula, com chamada numérica de identificação (email e instituição).
Aquele que submete o trabalho (acessa o sistema) é considerado o responsável pelo trabalho
e receberá as notificações do evento.
Introdução: Apresentar o(s) objetivo(s) do trabalho. Demonstrar a importância/relevância do
trabalho.
Metodologia: Descrever o local, os materiais utilizados, as etapas e o universo abordado.
Descrever as etapas em ordem cronológica. Destacar a metodologia utilizada, com revisão
bibliográfica, se aplicável.
Desenvolvimento: Apresentar os dados obtidos, etapas de desenvolvimeto da pesquisa, a
análise e a discussão dos resultados. Poderão ser apresentados por imagens, gráficos, quadros
ou tabelas.
Considerações finais: Informar se os objetivos foram alcançados, tomando como referencial
a discussão dos resultados. Ressaltar os ganhos acadêmicos e o grau de alteração da situação
problema.
Referências: Relacionar todas as referências citadas nas demais partes do trabalho redigido,
conforme as normas da ABNT.

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO
Dia 22/11 (QUARTA-FEIRA): V JORNADA DE INCLUSÃO DIGITAL
MANHÃ:
08:00 às 08:50 – CREDENCIAMENTO
09:00 às 09:30 – ABERTURA
09:40 às 12:00- PALESTRAS*
TARDE:
14:00 às 18:00 – COMUNICAÇÕES ORAIS*
Dia 23/11 (QUINTA-FEIRA): I ARDUÍNO TECH FACOMP CASTANHAL
MANHÃ:
08:00 às 08:50 – CREDENCIAMENTO
09:40 às 12:00- PALESTRAS*
TARDE:
14:00 às 18:00 – RELATOS DE EXPERIÊNCIAS E OFICINAS*
* em fase de construção

ANEXO III
CRONOGRAMA DO EVENTO
Deverão ser observados os seguintes prazos:
ETAPAS
Lançamento do edital
Realização do evento
Período de inscrições no evento
Período de submissões de relatos de experiências
Período de submissões dos resumos expandidos
Divulgação dos aceites dos resumos expandidos e relatos
de experiências
Prazo final para submissão dos resumos expandidos
aceitos
Período de inscrições em oficinas

DATAS
24/10/2017
22 e 23/11/2017
27/10 à 10 /11/ 2017
27/10 à 10 /11/ 2017
27/10 à 13 /11/ 2017
14 à 18/11/2017
20/11/2017

13/11 à 17 /11/ 2017

