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• Manter o telefone celular sempre 
desligado/silencioso quando estiver em 
sala de aula;

• Nunca atender o celular na sala de aula;



Objetivo da Aula

• Ilustrar a importância da informática na sociedade 
moderna;

• Ilustrar como os cursos subseqüentes podem 
utilizar a informática 



Ciclos da Sociedade Industrial

• Primeiro (1770-1840): 
– Ciclo da Primeira Mecanização

• Segundo (1840-1890): 
– Ciclo das forças motrizes e das ferrovias;

• Terceiro (1890-1940):
– Automóvel, aviões, telecomunicações, rádio, alumínio, 

bens de consumo duráveis, petróleo, plásticos 

• Quarto (1940-2000): 
– Computadores, televisão, radar, máquinas com 

controle numérico, produtos farmacêuticos, armas 
nucleares, mísseis 



Quinto Ciclo - Sociedade em Rede

• Sociedade globalizada

• Matéria Prima: Informação 

• Utilização intensiva do conhecimento através das 
inovações tecnológicas oferecidas pela 
informática e pelas novas tecnologias de 
comunicação (Internet, Orkut, Skype, MSN)



Cursos Subsequentes do BCT 

• Eng. Ambiental
• Eng. Biomédica
• Eng. de Redes e Comunicação
• Eng. de Petróleo
• Eng. Mecatrônica
• Eng. de Materiais
• Eng. Mecânica
• Eng. de  Computação
• Estatística
• Física
• Matemática
• Ciências Atuariais



Atividade

• Como a informática pode ser utilizada no seu 
curso subsequente ?

• Atenção: Cada atividade de sala irá contabilizar a 
participação do aluno. 



Exemplos de Aplicação da Informática

nos Cursos subsequentes. 



Qual o Impacto de se Instalar uma 
Indústria?

• Como avaliar os potenciais efeitos de uma grande 
quantidade de fontes de poluição

– Chaminés industriais

– Rodovias e estradas

– Aterros ao ar livre

– Etc.



Engenharia Ambiental

• Modelagem e avaliação do impacto das diversas fontes 
de poluição

• Uso intensivo de sistemas computacionais

– Modelagem dos agentes e ações poluidoras

– Representação dos efeitos de cada agente poluidor e suas 
interações

– Simulações computacionais



Avaliação do Impacto de Três Chaminés 
Industriais

• Concentração de óxidos de Enxofre

• Modelagem: emissão de SOx, velocidade e direção do 
vento, etc.

• S03 + H2O -> H2SO4 (ácido sulfúrico)

• S02 + H2O -> H2SO3 (ácido sulfuroso) 



Como Avaliar o Efeito de Novos 
Tratamentos?

• Considere que uma empresa farmacêutica diz ter 
descoberto vacina para Nova Gripe

• Como avaliar se esse medicamento tem realmente efeito 
de imunização? 

• E quanto a efeitos colaterais?



Estatística

• Técnicas implementadas na forma de algoritmos, funções 
e programas

– Cálculo do tamanho e seleção da amostra

– Aleatorização da aplicação dos tratamentos

– Análises e testes estatísticos



Resultado de Avaliação de 
Medicamento para Emagrecimento



Como saber se um poço de petróleo opera 
adequadamente ?

Instala-se um dinamômetro

Carta Dinamométrica de Superfície



Engenharia do Petróleo 

• Compreensão de geofísica, mineração e geologia.

• Uso intensivo de sistemas computacionais

– Modelagem matemática do problema



Como saber se um veículo irá suportar uma 
colisão ?



Engenharia Mecânica 

• Capaz de estudar as variações de tensões e deformações 
ao longo de uma peça. 

• Para corpos de geometria complexos, é necessário utilizar 
técnicas numéricas assistidas por computador, a fim de 
determinar os campos de deformação, além de análises e 
critérios de fadiga e falha.



Como calcular o risco do meu carro ser roubado ?

• A ciência atuarial é a ciência das técnicas específicas de 
análise de riscos e expectativas, principalmente na 
administração de seguros e fundos de pensão. 

• Esta ciência aplica conhecimentos específicos das 
matemáticas estatística e financeira.

• É esse profissional que calcula o valor do seguro do carro 
das pessoas e quanto elas devem receber caso haja um 
sinistro.



Como reduzir encargos trabalhistas e ainda 
assim aumentar a produção em empresas ? 

• Desenvolver projetos de automação
industrial

• Programando as máquinas e adaptando
softwares aos processos industriais

• Uso de robôs



Engenharia Mecatrônica

• Desenvolvimento de equipamentos inteligentes, projetos 
de sistemas robóticos, projeto de linhas produtivas 
automatizadas, domótica e projeto de sistemas 
microeletromecânicos.



Engenharia Mecatrônica

Automated Guided Vehicle  (AGV)

Braços Manipuladores em uma Linha de Produção



Como garantir que uma rede de computadores 
está 100% segura ?

• Impossível !
• O que podemos fazer é 

estar preparados para as 
falhas;

• Quanto mais rápida a 
resposta ao problema 
menor os danos;

• Scripts surgem como uma 
solução para automatizar o 
processo de tomada de 
decisão;

• Scripts são sequencias de 
instruções do computador



Engenharia de Redes e Comunicação

• Atividades

–Projetar redes

– Integrar sistemas de comunicação

–Gerenciar redes

–etc



Como prever doenças e melhorar seus 
tratamentos? 

• Utilização de softwares para

– identificar genes, prever a configuração tridimensional de 
proteínas, analisar experimentos de expressão gênica entre 
outras inúmeras aplicações.

– Gerenciar perfis de pacientes e comunicação rápida entre 
sensores(ligados aos pacientes) e os médicos



Engenharia Biomédica

Projeto Folding@HOME Projeto Genoma no Brasil



Como Resolver?

• Como tornar as aulas de matemática no ensino 
fundamental e médio mais produtivas, atrativas e com 
melhores resultados de aprendizagem ?

• Como modelar os complexos sistemas existentes, como 
os encontrados nos vários segmentos da indústria, 
através de formulações algébricas que envolvem um 
grande número de variáveis?

• Como resolver problemas numéricos que exigem uma 
grande quantidade de cálculo, mantendo-se precisão nos 
resultados? 

• Como visualizar o comportamento de modelos 
matemáticos complexos?



Licenciatura em Matemática

• Estudos mostram que o uso da informática no ensino da 
matemática torna-a mais “palpável”. 

• Com o uso de imagens, sons, jogos é possível despertar 
um maior interesse dos educandos sobre esta matéria, 
além de torná-la mais agradável e facilitar o 
entendimento

• Estudos mostram que a maioria dos professores de 
matemática no Brasil não utilizam recursos de 
informática;



Informática na Licenciatura em Matemática

• O professor precisa organizar suas aulas planejando a 
utilização dos recursos de informática.

• Requer do professor habilidade e conhecimento para 
explorar os recursos disponíveis

– Desenvolvimento de conteúdo multimídia

– Desenvolvimento de software educacional  (para desenvolver 
raciocínio lógico, por exemplo)

– Utilização de ambientes para resolução de problemas 
(equações, por exemplo)



Informática no Bacharelado em Matemática

• Ferramentas para resolução simbólica e simplificação de 
problemas algébricos de forma algorítmica;

• Métodos para resolução numérica de problemas, com 
técnicas de controle da precisão dos resultados;

• Técnicas de computação gráfica para representação de 
modelos matemáticos complexos;



Construção de Hardware e Software

• Como projetar e construir sistemas que envolvam 
desenvolvimento de hardware e software associado ao 
mesmo?

• Que metodologias empregar?



Curso de Engenharia de Computação

• Surgiu nos anos 90 nos EUA (MIT e outras universidades)

• União dos cursos de Engenharia Elétrica e Ciências da 
Computação

• No Brasil a maioria dos Cursos de Engenharia de 
Computação surgiu como especialização do curso de 
Engenharia Elétrica



Áreas de Especialização do Engenheiro de Computação

• Arquitetura de computadores;
• Banco de dados;
• Sistemas Digitais;
• Sistema Embarcado;
• Computação Distribuída; (Sistemas Distribuídos)
• Tempo real; (Sistemas de Tempo Real)
• Microeletrônica;
• Microprocessadores;
• Engenharia de software;
• Processamento digital de sinal (DSP)
• Redes de computadores;
• Sistemas artificiais inteligentes (Computação flexível, inteligência 

computacional, cognição artificial);
• Automação;
• Telecomunicações;
• FPGA;





Desenvolvimento de Materiais

• Como projetar e desenvolver novos materiais, fazendo 
previsões sobre suas propriedades físico-químicas,  tais 
como:

– Dureza

– Resistência Mecânica

– Resistência Química

– Estabilidade Térmica

– Condutibilidade elétrica

– Etc.



Engenharia de Materiais

• Conhecimentos de física e química são utilizados na 
produção de materiais para as mais diversas aplicações.

• Sistemas computacionais podem ser utilizados:

– Na modelagem e simulação de experimentos químicos

– Na modelagem e simulação de fenômenos físicos

– Na coleta e análise dos resultados experimentais





Comentários Finais

• Informática é requisito importante para alunos do 
BCT/cursos subsequentes

• Conhecimento base será vistos nos módulos de 
informática do 1º, 2º e 3º semestre

• Muitas técnicas desenvolvidas a séculos só puderam ser 
utilizadas recentemente pelo avanço da computação



Como Saber se o Planeta Está em 
Perigo de Colisão?

• Inúmeros meteoros estão “soltos” no espaço

• Já existem projetos de monitoramento de rotas de risco 
de corpos celestes

• O que fazer para alterar a rota de um meteoro em risco 
de colisão com a terra?



Física

• Compreensão dos fenômenos físicos

• Uso intensivo de sistemas computacionais

– Modelagem matemática do problema

– Validação através de simulação e avaliação de dados reais

– Análise de dados coletados durante experimentos



Nave Bomba e Sonda de Observação

Projeto Dom Quixote(Agência Espacial Européia)



Site

• http://www.ect.ufrn.br/modulo/ect1103/


