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EDITORIAL

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, com sede na Rua
Itacolomi, No. 450, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP: 81.070-150, é mantida pela
ETC - Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com
fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná.
A IES foi credenciada pelo MEC através da Portaria No. 159, de 19 de
janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de janeiro de 2005. A
FATEC-PR iniciou suas atividades no ensino superior no ano de 2005 e, atualmente,
oferta 4 (quatro) cursos, sendo 3 (três) cursos superiores de tecnologia e 1 (um)
curso

de

bacharelado.

Oferece

atividades

e

Cursos

de

Extensão

e

Profissionalizantes, e Pós-graduação Lato Sensu em áreas tecnológicas dos cursos
que oferta.
O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores, foi autorizado na
mesma portaria de credenciamento da IES. O Curso de Tecnologia em Sistemas de
Telecomunicações e o Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, foram
autorizados pelas Portarias No. 1.100 e 1.101, de 5 de abril de 2005,
respectivamente, publicadas no DOU de 6 de abril de 2005.
O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial foi reconhecido pela Portaria
Ministerial Nº 471, de 22 de novembro de 2011, publicada no DOU de 24/11/2011. O
Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido pela
Portaria Ministerial Nº 298, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de
31/12/2012. O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi reconhecido
pela Portaria Ministerial Nº 302, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de
31/12/2012.
O Curso de Administração, bacharelado, foi Autorizado pela Portaria Nº 185
de 06/02/2009, publicada no DOU de 09/02/2009, foi avaliado pelo MEC e pelo CRA
– Conselho Regional de Administração e reconhecido pela Portaria N o 664, de
12/12/2013, publicada no D.O.U de 13/12/2013.
Todos os cursos de graduação superior funcionam no período noturno. Cada
um dos cursos superiores têm Autorizadas 100 vagas anuais e todos são ofertados
no regime semestral e período noturno. A IES apresenta um perfil acadêmico focado
nas áreas de telecomunicações, eletrônica, redes de computadores e administração.
A partir do segundo semestre de 2013, a FATEC-PR e o CTC, instituições
ii
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mantidas pela ETC, foram adquiridas por um grupo de educadores do Estado de
São Paulo e que compreende 8 (oito) faculdades naquele Estado. A partir de então,
a FATEC-PR compõe o grupo ao qual pertence a IERT – INSTITUIÇÕES DE
ENSINO REUNIDAS DO TIÊTE, sediada em Barra Bonita / SP mantenedora da
Faculdade GRAN TIÊTE e da Faculdade GALILEU, instituições do grupo que
ofertam cursos nas áreas de administração e engenharias.
A missão da FATEC-PR é:
“Promover educação superior que desenvolva no acadêmico suas
potencialidades morais e intelectuais, proporcionando-lhe pleno exercício da
cidadania e do serviço em prol da sociedade”.
Nas mesmas instalações da FATEC-PR funciona o CTC - Colégio de
Tecnologia de Curitiba, mantido pela ETC, onde são ofertados, no turno diurno e
noturno, quatro cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao nível do segundo
grau (Técnico em Automação Industrial, Técnico em Informática para Internet,
Técnico em Telecomunicações e Técnico em Eletrotécnica) e oferta o Curso de
Ensino Médio Regular no período da manhã.
A FATEC-PR tem tradição na realização de atividades e Cursos de Extensão
e Profissionalizantes, em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. Dentre estes
cursos destacam-se: Comandos Industriais; Eletrônica Analógica (Eletrônica Básica);
Eletrônica Digital; Instalação Elétrica Residencial e Predial; Microprocessadores e
Microcontroladores PIC; Microcontrolador da Família 8051; NR 10; Informática
Básica; Linguagem C++; Linguagem C; Linguagem Delphi; Linguagem Java;
Linguagem Visual Basic; Programação Dot NET; Montagem e Manutenção de
Computadores;

Sistema

Operacional

Linux;

Cabeamento

Estruturado;

Comunicações de Dados; Telefonia Básica e Telefonia Celular.
Em 2014 a IES desenvolveu uma série de projetos extencionistas. Também
foram intensificadas as Visitas Técnicas com destaque para a VISITA TÉCNICA À
REPAR, VISITA TÉCNICA À USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU.
Desde 2013, a FATEC-PR vem crescendo e implementando o Projeto de
Desenvolvimento Institucional (PDI-FATEC-PR 2013-2017). Foram solicitados, junto
ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), a autorização de novos cursos na área de
Engenharias e na área de Educação. Ajustes importantes na área acadêmica foram
efetuados em 2014, tal como a modernização das matrizes curriculares dos 4 cursos
de graduação e a implementação de disciplinas semipresenciais.
iii
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Ainda em 2014, a FATEC-PR também foi avaliada pelo MEC para
recredenciamento, tendo obtido conceito 3 no geral e conceito 4 na Dimensão
Responsabilidade Social da IES. Neste mesmo ano houve também a avaliação para
a renovação do reconhecimento do Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial,
tendo obtido o conceito 4 (MUITO BOM).
Na área de Pós-graduação, a FATEC-PR tem reforçado a oferta de novos
cursos, inclusive com a designação de um diretor que vem atuando nas faculdades
do grupo que conta com mais de mil alunos matriculados em cursos de
especialização.
Esta nona edição dos Anais da Semana Tecnológica da FATEC-PR
apresenta a programação e o resumo das palestras e projetos apresentados no
período de 13 a 17 de outubro de 2014. Portanto, a nove anos, o evento tem
reforçado a atuação da Faculdade de Tecnologia de Curitiba em contribuir com a
pesquisa e a disseminação do conhecimento.
A IX Semana Tecnológica da FATEC-PR – 2014 ofereceu palestras
ministradas por profissionais de mercado, pelos docentes e acadêmicos convidados
por nossa instituição, exposição de projetos de alunos desenvolvidos de forma
interdisciplinar. Contou com a participação do empresariado através de exposições
de produtos e serviços. Foram ofertadas mais de quarenta palestras exposições
gratuitas para os acadêmicos, professores, empresários e para a comunidade em
geral.
O evento já está em sua 9ª edição e houve uma excelente participação dos
docentes, acadêmicos e empresas com as palestras e apresentações de trabalhos
de pesquisa e de iniciação científica. Isto permitiu compartilhar com a comunidade
os conhecimentos e contribuir para a construção do saber e levam a consolidar,
cada vez mais, a Semana Tecnológica da FATEC-PR como uma referência para
pesquisadores e acadêmicos.

Clóvis Castelo Júnior
Diretor Geral.
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IX SEMANA TECNOLÓGICA – FATEC-PR / CTC – 2014
Dia/Hora

SALA 1*

SEGUNDA 13/10/2014

19h15min –
20h45min

ABERTURA pela
Direção e
-----------------------Empreendedorismo:
Quebrando Mitos
Clóvis Castelo
Júnior
FATEC-PR

21h00min –
22h00min

PMRRadiocomunicação
Móvel Profissional –
Uma experiência em
apoio à Segurança
Pública Operacional
Luciano Castilho
Assumpção
Departamento de
Policia Federal

Testador Satech de Voz e
Dados da Comunicação
entre Placa DSLAM e
Bloco de Conexão com
Usuários das Centrais
Telefônicas (TST-DSLAM)
Masami Sato
SATECH

Expectativas industriais
em 2018 para os
tecnólogos.
Juan Yerko Cruz

Tendências e
Experiências digitais
Israel Lessak
Mídia Web Inteligência
Interativa

Nova Ortografia da
Língua Portuguesa
Carlos Lerina
CIEE

Controle de Tráfego
Cristiano Fonseca e
Cesar Valle
DATAPROM

Aplicação comercial da
Tecnologia
Paulo Rogério Alves
RS ENGENHARIA
ELÉTRICA

SALA 5*

SALA 6*

Linguagem e
Comunicação
Carlos Lerina
CIEE

Escolha profissional
Lilian Carvalho
Editora Poliedro

Acionamentos:
Arquitetura Integrada
Willian Patruni
Rockwell Automation

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS CONVIDADAS, EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ALUNOS

GPON - Rede de
Distribuição Óptica
(ODN)
Henrimark de
Andrade
GVT

Termografia na Indústria:
Muito mais do que só
temperatura
Eng. Diego Aquino da
Mota
Pares Eletrônica

Marketing Digital
Humberto Guimarães
IMAGECOMM

Soluções Completas
para
Radiocomunicações
BrasilSat
Eng. Emilio Abud
Vice-Presidente
BRASILSAT

Novas Competências do
Profissional de Tecnologia
da Informação
Luiz Fernando Ballin
Ortolani
Diretor de Infraestrutura e
Operações
CELEPAR
Automação Industrial
Luciano Berti
Eaton Electrical Group

AR
TA
15/
10/
20
14

TERÇA 14/10/2014

18h30min

21h00min –
22h00min

SALA 4*

SALA 7*

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS CONVIDADAS, EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ALUNOS

18h30min

19h15min –
20h45min

SALA 3*

SALA 2*

18h30min

8

Redação comercial
Carlos Lerina
CIEE

MainFrame:
Da caixa preta à
transparência
Reginaldo José Rendaki
CELEPAR

Minicurso: Sistemas
de aterramento –
projetos e medições
Humberto Fábio de
Almeida
GROUND

Internet das Coisas
Marco Peteffi
Rockwell Automation
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IX SEMANA TECNOLÓGICA – FATEC-PR / CTC – 2014

QUINTA
16/10/2014

QUINTA
16/10/2014

Dia/Hora

SALA 1*

– 19h15min
20h45min

GPON - Rede Interna
Walter W. Gomes
Junior
GVT

21h00min –
22h00min

Atmosfera Explosiva
Elias Nascimento
dos Santos
LAB TELECOM

SALA 2*

SALA 3*

SALA 4*

SALA 5*

A Evolução das Redes até
a MetroEthernet
Flavius S. Trigueiro
Engenharia e Operações
da GVT
Internet das Coisas:
Aplicações Práticas
Stephan Garcia
Instituto Curitiba de
Informática

Oratória – A arte de
falar em público.
Daniel Garcia
CIEE

Implantação de Grupos
Geradores: Motormac.
Esdras Rossoni

Tecnologia Comando
Electronics CNS sem
mistérios
Casemiro Ostrowski Filho

Comunicação e
Sociedade: Os
bastidores da RPC-TV
Fabiano P. Szpyra
RPC-TV – GRPCON

Marketing digital e a
Internet
Michel Vitale
CIEE

18h30min

19h15min –
20h45min

SALA 6*

Minicurso
Segurança eletrônica
Laucinei Gomes
Premium Segurança
Eletrônica

Impressão em 3D:
Conceitos E
Tendências
Orlando Frizanco
FATEC-PR

Aplicações de Drives e
Acionamentos na
Indústria
Rodrigo Augusto Garcia
dos Santos
FLUIPRESS

Parapsicologia e
Fenômenos
Paranormais: um
enfoque científico
Salete Moraes Baldin

Comunicação e
Sociedade: Os bastidores
da RPC- TV
Fabiano P. Szpyra
RPC-TV – GRPCON

MINICURSO
Instrumentação Técnica
Valdecir
ICEL - MANAUS

Cabeamento
Estruturado
Maria de Aviz
SOFTSELL

ENCERRAMENTO DA IX SEMANA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR
Apresentação de Encerramento e
Palavras da Direção da FATEC-PR e CTC

RÇ
A
SEGUNDA
14/
13/10/2014
10/
20
14

SALA 8

Laboratório 7

SALA 1

Laboratório de
Química

Corredor Interno

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS CONVIDADAS, EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ALUNOS
Exposição
Museu da
Tecnologia
(FATEC-PR e CTC)

O uso do espectro
em 700 MHz e a
convivência da TV
Dgital com a
telefonia LTE (4G)

Lucas Pellegrin
RPC-TV – GRPCON

IX SEMANA TECNOLÓGICA – FATEC-PR / CTC – 2014

14 h
–
21 h

Minicurso:Sistemas
de Aterramento –
Projetos E Medições
Humberto Fábio de
Almeida
GROUND

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS CONVIDADAS, EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ALUNOS

21h00min –
22h00min

Dia/Hora

SALA 7*

Cadastramento de
alunos para estágios
CIEE
(das 19:30 às 20:30
horas)

Apresentação de
Projetos
(FATEC-PR e CTC)
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IX SEMANA TECNOLÓGICA – FATEC-PR / CTC – 2014
Dia/Hora

QUARTA
15/10/2014

14 h
–
21 h

QUINTA
16/10/2014

14 h
–
21 h

14 h
–
21 h

SALA 1*
Exposição
Museu da
Tecnologia
(FATEC-PR e CTC)

Exposição
Museu da
Tecnologia
(FATEC-PR e CTC)

SALA 2*

SALA 3*

SALA 4*

SALA 5*

SALA 6*
Aferição de Pressão
ECCO SALVA
(das 15 às 19 horas)

Apresentação de
Projetos
(FATEC-PR e CTC)

Campeonato de GAMES
(das 15:00 às 17:00 horas)
(CTC)
Premiação dos Projetos
Premiação do
(FATEC-PR e CTC)
Campeonato de GAMES
(FATEC-PR e CTC)
às 19:00 horas
EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS CONVIDADAS, EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE ALUNOS
Técnicas de Maquiagem
Equipe Mary Kay
Consultoras Ray e Val
(das 16 às 19 horas)
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EMPREENDEDORISMO: QUEBRANDO MITOS
Clóvis Castelo Júnior 1

RESUMO

A palestra destacou a questão do empreendedorismo e a sua importância
para o desenvolvimento das organizações. Foram apresentados os mitos que
envolvem a questão do empreendedorismo, bem como a sua importância das
pequenas e micro empresas para o PIB Nacional. Destacadas as principais
caraterísticas dos empreendedores, suas dificuldades, vantagens e desvantagens.
Enfatizados casos de sucesso de empreendedorismo e as ações de planejamento e
gestão que levam as empresas a obter lucratividade e a crescer no ambiente
competitivo da globalização.

Palavras chave: Administração. Empreendedorismo. Gestão de Organizações.

1

Clóvis Castelo Júnior é Mestre em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Possui graduação em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (1996). Professor da Fundação Getúlio Vargas SP. Atuou como professor assistente da União Social Camiliana e Coordenador Geral de Pós-graduação Lato
Sensu e dos MBAs do Centro Universitário São Camilo até agosto de 2013. Mestre e Especialista na área de
Marketing Educacional tem atuado na área a mais de 10 anos. É também Diretor Geral da Faculdade de
Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) desde 2014.
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APLICAÇÕES DE DRIVES E ACIONAMENTOS NA INDÚSTRIA
Rodrigo Augusto Garcia dos Santos2

RESUMO

O assunto abordado englobou as características, vantagens e desvantagens
das aplicações de drives e acionamentos na indústria. Foram destacados as
principais aplicações de drives e acionamentos como parte da automação industrial,
bem como os aspectos de projeto, implementação e uso para obter maior
produtividade e lucratividade.

Abordou sobre o desenvolvimento de máquinas

especiais e linhas de montagem na indústria. Enfatizou sobre os projetos elétricos,
programação de CLP's, sistemas supervisórios e servo acionamentos e como as
equipes de pesquisa de departamentos de engenharia de controle atuam nesta área
importante para a indústria.

Palavras chave: Projetos elétricos. Drives e Acionamentos. Sistemas Supervisórios.
Servo Acionamentos. Eletrônica Industrial.

2

Rodrigo Augusto Garcia dos Santos é graduado em Engenharia Industrial Elétrica, Ênfase Eletrônica e
Telecomunicações. Trabalha com desenvolvimento de máquinas especiais e linhas de montagem há 16 anos.
Desenvolve projetos elétricos, programação de CLP's, sistemas supervisórios, servo acionamentos no período
entre 1998 e 2008. Desde 2008 é coordenador do Departamento de Engenharia de Controle da Fluipress
Automação Ltda. Atua na Equipe de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa.
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GESTÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO URBANO EM GRANDES CIDADES
César Valle3
Cristiano Antonio Neves Fonseca4

RESUMO

A palestra abordou sobre a gestão e o controle do tráfego em grandes
cidades. Na oportunidade, os especialistas apresentaram e demonstraram como é
gerenciado o tráfego urbano na capital paranaense. O Software Antares Evolution,
como ferramenta fundamental no monitoramento e automação de semáforos e
trânsito em grandes cidades. O controle e o monitoramento remoto de semáforos e
de câmeras de vigilância foi apresentado com acesso online. Na oportunidade, os
especialistas da Empresa Dataprom apresentaram a linha de soluções inteligentes
para o transporte e trânsito das grandes cidades, como o software integrador
Antares Evolution, bem como os sistemas de prioridade seletiva, vídeo detecção de
veículos, bilhetagem eletrônica, gestão de frota e CFTV.

Palavras Chave: Redes de Computadores. Telecomunicações. Monitoramento de
Transito. Controle Remoto de Semáforos. Eletrônica Industrial.

3

César Valle. É especialista em Marketing. Atua como profissional consultor e analista de Marketing e Diretor da
empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
4
Cristiano Antonio Neves Fonseca. É especialista em Marketing e atua como profissional consultor e analista de
Marketing e Projetos na empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
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TESTADOR SATECH DE VOZ E DADOS DA COMUNICAÇÃO ENTRE PLACA
DSLAM E BLOCO DE CONEXÃO COM USUÁRIOS DAS CENTRAIS
TELEFÔNICAS (TST-DSLAM)
Masami Sato5

RESUMO

Foram apresentados os aspectos que abordam o uso de testadores em
centrais telefônicas na comunicação que envolve voz e transmissão de dados.
Destacado as vantagens e desvantagens e como esta tecnologia foi desenvolvida e
vem sendo comercializada pela Satech. Foram efetuadas demonstrações do
testador Satech de voz e dados da comunicação entre placa DSLAM e bloco de
conexão com usuários das centrais telefônicas (TST-DSLAM). O serviço de telefonia
fixa atual consiste em uma rede formada por centrais telefônicas e meios de
comunicação com usuários. A interligação entre as centrais pode ser feita por meio
de cabos metálicos, micro-ondas ou fibra óptica. O TESTADOR SATECH DE VOZ E
DADOS DA COMUNICAÇÃO ENTRE PLACA DSLAM E BLOCO DE CONEXÃO
COM USUÁRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS (TST-DSLAM) atuará dentro das
centrais, identificando possíveis defeitos nas placas eletrônicas, nos cabos metálicos
ou nos blocos de conexão, antes da liberação da central para os usuários. Trata-se
de um produto portátil e modular, com interface simples para o operador.

Palavras Chave: Telecomunicações. Transmissão de Voz e Dados. Centrais
Telefônicas.

5

Masami Sato é engenheiro e diretor da SATECH. Graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica Industrial e
Telecomunicações pelo CEFET-PR, atual UTFPR, em 1982. Atuou como técnico de comutação de centrais
telefônicas da TELEPAR na década de 1970, posteriormente como engenheiro de telecomunicações e gerente
da divisão de projetos especiais no Banco Bamerindus do Brasil – BASTEC. Fundou a SATECH em 1987.
Todos os produtos SATECH são resultados de projeto e desenvolvimentos próprios, a partir da percepção das
necessidades especificas de seus clientes. Atua também como docente no Colégio Técnico de Curitiba (CTC).
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TENDÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DIGITAIS
Israel Lessak6

RESUMO

O trabalho apresentou o histórico e as tendências evolutivas das mídias
interativas e suas implicações no ambiente web. Abordou sobre os aplicativos
existentes, suas vantagens e desvantagens e a competitividade para as
organizações no mundo atual. As tendências e experiências digitais foram
destacadas, bem como o impulso e as transformações organizacionais que vêm
ocorrendo em todas as áreas.

Palavras Chave: Telecomunicações. Evolução Digital. Redes de Computadores.
Mídias Digitais.

6

Israel Lessak. Especialista na área de mídias interativas em ambiente web. É diretor e atua na empresa Mídia
Web Inteligência Interativa.
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
Carlos Lerina7

RESUMO

Foram apresentados os aspectos que envolvem a linguagem e a
comunicação como um diferencial para o profissional na atualidade. A evolução, os
componentes que reforçam a identificação e a qualificação, bem como a formação
profissional. Na comunicação formal e informal foram feitas as recomendações sobre
o comportamento emocional durante entrevistas, a apresentação pessoal, o
marketing pessoal e outros pontos importantes da busca de uma vaga de
trabalho/estágio, em um mercado competitivo que busca profissionais qualificados.

Palavras Chave: Marketing Pessoal. Mercado de Trabalho. Comportamento.
Relações Humanas. Linguagem e Comunicação.

7

Carlos Lerina. Atua no Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), em Curitiba/PR. É especialista em
linguagem e comunicação.
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ESCOLHA PROFISSIONAL
Lilian Carvalho8

RESUMO

A apresentação teve como objetivo destacar e enfatizar, em uma abordagem
atual e moderna, os principais aspectos que envolvem a escolha da profissão, como
meio orientativo da formação e preparação profissional para o mundo do trabalho.
Destacadas as profissões do momento e as tendências futuras num mercado cada
vez mais competitivo e como o jovem profissional deve se preparar para ter sucesso
e crescer na empresa onde atua ou nas que vier a atuar.

Palavras Chave: Comportamento. Relações Humanas. Administração.

8

Lilian Carvalho é especialista na área de educação e recursos humanos e atua na Editora Poliedro.
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INTERNET DAS COISAS
Marco Peteffi9

RESUMO

A apresentação teve como objetivo destacar os principais aspectos e
tendências da evolução tecnológica influenciada pela disponibilidade do acesso à
rede mundial de computadores. O advento da massificação do acesso a tecnologia
está permitindo que novas soluções e as comunicações estejam disponíveis nas
coisas do dia-a-dia. Os veículos e os eletrodomésticos vêm incorporando facilidades
de comunicações que permitem maior conforto. Enfatizado os aspectos que
envolvem

o

conhecimento,

a

tecnologia

e

os problemas na

atualidade.

Filosoficamente o que nos diferencia é justamente o potencial de agregar
conhecimento em memoria eletrônica o que permite aumentar o poder de buscar e
encontrar soluções.

A cultura da convergência, a sociedade em rede e as

aplicações práticas da tecnologia é também algo que caracteriza o momento atual.

Palavras Chave: Computadores. Telecomunicações. Internet das Coisas. Evolução
Tecnológica.

9

Marco Peteffi é Especialista em Automação e Software e Especialista em Drives e Economia de Energia na
Eletronor Materiais Elétricos (Distribuidora Rockwell Automation). Atua profissionalmente na Rockwell
Automation.
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
Maria de Aviz10

RESUMO

A apresentação teve como objetivo apresentar os principais meios físicos de
transmissão de dados nas redes de computadores, destacando a necessidade de
capacitação para planejar, dimensionar e implantar o sistema de cabeamento.
Também foram destacadas as necessidades da pesquisa e conhecimento de novos
meios de transmissão de dados, que envolvem: transmissão e recepção de sinais
analógicos, sinais digitais, impedância, atenuação, desempenho dos cabos, a
topologia física, e a infraestrutura básica, energia e aterramento elétrico. Normas
ANSI/TIA/EIA-570. Utilização de Cabeamento em Edifícios. Normas de Cabeamento
Estruturado. Foram estes os assuntos abordados neste trabalho.

Palavras Chave: Redes de Computadores. Telecomunicações. Cabeamento
Estruturado.

10

Maria de Aviz é especialista na área de sistemas de informação e trabalha na Empresa SoftSell, em
Curitiba/PR.
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EXPECTATIVAS INDUSTRIAIS EM 2018 PARA OS TECNÓLOGOS
Juan Yerko Cruz11

RESUMO

A apresentação teve como objetivo destacar e abordar sobre os principais
aspectos que envolvem as expectativas industriais em um horizonte que chaga a
2018 para os profissionais formados em cursos superiores de tecnologia. Abordou
sobre as características do graduado e o aperfeiçoamento profissional necessário
para se inserir num mercado cada vez mais competitivo. As áreas de tecnologia que
envolve a eletrônica, as comunicações, as redes de computadores, as engenharias
e a eletrotécnica, a segurança do trabalho, bem como a participação e a gestão de
equipes multidisciplinares de manutenção e produção industrial, nas áreas de
mecânica, elétrica e automação, para atuar em setores diversificados da indústria
são tendências crescentes. Enfatizados os pontos e as tendências futuras destes
profissionais e como estar se preparando ao longo do tempo, acompanhando a
evolução da tecnologia.

Palavras Chave: Mercado de Trabalho. Tecnologias e Tendências. Trabalho e
Tecnologia. Recursos Humanos.

11

Juan Yerko Cruz é graduado em Engenharia e Tecnologia em Eletrotécnica e pós-graduada em Gestão da
Engenharia da Produção. Experiência de mais 8 anos em gestão de equipes multidisciplinares de manutenção
e produção industrial, (Mecânica, Elétrica, Automação) no setor indústria de alimentos, indústria química,
indústria de cosméticos e montadoras de automóveis entre outras. Conhece e aplica metodologias de gestão,
Six Sigma, Lean Manufacturing, WCM Manufatura classe mundial, PDCA, TPM, PMI, PMBOOK, analises 5W
2H, FMEA, CEP, CAPEX, indicadores OEE, KPI.
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MINICURSO: SEGURANÇA ELETRÔNICA
Laucinei Gomes12
RESUMO

O minicurso foi desenvolvido para apresentar as técnicas teóricas e práticas
para a implementação de projetos de segurança eletrônica. Efetuada uma
demonstração da elaboração e instalação de um projeto de segurança eletrônica.
Foi abordado sobre as fases de um projeto de segurança eletrônica. Apresentados
tipos de equipamentos existentes e exemplos de usos da tecnologia atual na
segurança eletrônica nas organizações, bem como suas vantagens e desvantagens.

Palavras Chave: Eletrônica Industrial. Telecomunicações. Segurança Eletrônica.

12

Laucinei Gomes. Atua profissionalmente na Premium Segurança Eletrônica, em Curitiba/PR. É especialista em
desenvolvimento e instalação de projetos de segurança eletrônica.
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NOVA ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
Carlos Lerina13
RESUMO

Na exposição foram apresentados os aspectos que envolvem a nova
ortografia da linguagem portuguesa e seu uso no dia-a-dia das organizações.
Informado sobre o acordo que envolve os países que falam a língua portuguesa e os
aspectos culturais e políticos envolvidos. A evolução da implantação e o uso da nova
ortografia também foram destacados. Apresentadas as mudanças na acentuação e
o uso do hífen e as demais alterações substanciais como ficaram na nova regra
ortográfica

Palavras Chave: Língua Portuguesa. Gramática. Linguagem e Comunicação.
Regras Gramaticais.

13

Carlos Lerina. Atua no Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), em Curitiba/PR. É especialista em
linguagem e comunicação.
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APLICAÇÃO COMERCIAL DA TECNOLOGIA
Paulo Rogério Alves14
RESUMO

Na exposição foram abordados os aspectos que envolvem a aplicação
comercial da tecnologia nas diversas áreas do mercado na atualidade. Destacados
os produtos que vem sendo ofertados e as tendências mercadológicas em função da
evolução tecnológica da aceleração do crescimento. As tendências das aplicações
da tecnologia foram abordadas e suas vantagens e desvantagens em um mercado
competitivo.

Palavras Chave: Mercado e Tecnologia. Evolução Tecnológica. Comércio e
Tecnologia.

14

Paulo Rogério Alves. Atua profissionalmente na RS Engenharia Elétrica como Gerente Comercial.
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ACIONAMENTOS: ARQUITETURA INTEGRADA
Willian Patruni15
RESUMO

Foram abordados os aspectos relacionados aos acionamentos eletrônicos
como fator de aumento da produção nas indústrias e demais organizações onde se
aplicam. Enfatizado sobre as vantagens e desvantagens da arquitetura integrada
quando da utilização de linhas de produtos para automação e controle. Destacada
as tendências do mercado na área da aplicação de acionamentos automatizados
eletronicamente.

Palavras Chave: Eletrônica Industrial. Acionamentos e Controle. Arquitetura
Integrada.

15

Willian Patruni atua profissionalmente na Eletronor, onde é Especialista de Drives.
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GPON - REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA (ODN)
Henrimark de Andrade16
RESUMO

Foram apresentados os aspectos e as vantagens que derivam de uma rede
de distribuição óptica. A rede GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) é
uma das tecnologias de acesso de alta velocidade em telecomunicações. Suporta
uma vasta gama de aplicações e serviços, principalmente os serviços de envio
unidirecional de vídeo e TV do tipo unicast e broadcast. Permite compartilhamento
da mesma fibra para múltiplos usuários, com redução no número de dutos da rede
de acesso e no gerenciamento de fibras ópticas da rede. O uso da rede óptica
passiva em substituição a infraestrutura de redes que utilizam o cobre leva a
redução das interrupções permitindo também maior velocidade. Uma solução
baseada em GPON é parte integrante de uma Arquitetura de Serviços Banda Larga
(Full Service Broadband Architecture) desenhada para satisfazer as necessidades
de convergência fixo-móvel e de redes convergentes NGN (Next Generation
Networks) para a oferta de serviços residenciais e corporativos.

Palavras Chave: Telecomunicações. Gigabit Passive Optical Network. Serviços
Banda Larga.

16

Henrimark de Andrade. Atua profissionalmente na GVT - Global Village Telecom, em Curitiba/PR. Engenheiro
Senior de Telecomunicações é profissional com formação e vasta experiência em diversas atividades de
engenharia de telecomunicações em operadoras de telefonia. Atua com Redes ópticas e FTTx (GPON).
Profissional certificado pelo FTTH Council - Latam Chapter. Atua na construção, operação e manutenção de
redes ópticas; testes de homologação de novos produtos para diversos tipos de atendimentos; participação nos
testes de produtos e soluções para redes das próximas gerações (GPON / FTTH). Presta suporte técnico em
redes ópticas.
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TERMOGRAFIA NA INDÚSTRIA: MUITO MAIS DO QUE SÓ TEMPERATURA.
Diego Aquino da Mota17
RESUMO

A exposição abordou sobre os princípios básicos de termografia, suas
aplicações nas áreas de eletricidade, na mecânica e na eletromecânica. Também
foram abordados sobre a aplicação da termografia em construções prediais e em
outras áreas. Destacado sobre os procedimentos de segurança em inspeções
termográficas, bem como os problemas mais comuns e as soluções que se aplicam
na termografia para a indústria.

Palavras Chave: Eletrônica Industrial. Eletricidade. Termografia.

17

Diego Aquino da Mota Atua profissionalmente na Pares Eletrônica Comercial Industrial Ltda. Possui
graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tuiuti do Paraná (2012). Coordenador de vendas
técnicas, atuando principalmente nos seguintes temas: Gerenciar equipe de vendas, auxiliar profissionais da
indústria na escolha de equipamentos de teste e medição para suas atividades, auxiliar professores e
pesquisadores na escolha de equipamentos de teste e medição para os seus projetos.
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NOVAS COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Luiz Fernando Ballin Ortolani 18
RESUMO

A palestra abordou sobre as competências do profissional que atua na área
de Tecnologia da Informação (TI). Os desafios do mercado profissional, na
atualidade, aumentam na medida em que a evolução tecnológica avança. A
formação e habilidades dos formados na área devem ser acrescidas de
certificações, especializações e cursos de aperfeiçoamento para atender aos
requisitos da demanda por profissionais bem preparados. É preciso que o
profissional tenha a visão do valor da tecnologia e tenha a capacidade de gestão da
tecnologia, capacidade analítica, conhecimento do negócio da organização onde
atua. O profissional de TI devem ter os conhecimentos e as habilidades necessárias
para atender a demanda e agregar valor às tecnologias na solução dos problemas
organizacionais. Estas e outras dimensões para o profissional da atualidade foram
enfatizadas e destacadas, pois, cada vez mais, a busca por profissionais bem
preparados para ocupar postos de trabalho é uma realidade no Brasil em
crescimento.

Palavras Chave: Recursos Humanos. Competências do Profissional de TI.
Tecnologia da Informação.

18

Luiz Fernando Ballin Ortolani é Doutor em Engenharia da Produção (UFSC, 2005), Mestre em Administração
de Empresas (EAESP-FGV-SP, 1997), Engenheiro Civil (UFPR, 1983). Profissional da Administração Pública
atuando em Gestão da Tecnologia da Informação. Atualmente é Diretor de Infraestrutura e Operações da
Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná - CELEPAR. Atua também como professor de graduação
e pós-graduação nas áreas de informática e administração.
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REDAÇÃO COMERCIAL
Carlos Lerina19
RESUMO

Foram destacados os aspectos que envolvem a redação comercial como um
diferencial para o profissional na atualidade. Os modelos de redação oficial e
adotados por órgãos públicos. Enfatizados sobre os formatos e que devem ser
observados a formalidade, a simplicidade, a clareza e a concisão como fatores
importantes para a boa redação comercial. A evolução da redação comercial como
decorrência da rede mundial de computadores, onde as redações comerciais podem
ser encaminhadas e escritas em correio eletrônico e em mensagens. Na
comunicação formal e informal foram feitas as recomendações pertinentes aplicáveis
aos casos mais comuns pelas organizações.

Palavras Chave: Relações Humanas. Linguagem e Comunicação. Redação
Comercial. Língua Portuguesa.

19

Carlos Lerina atua no Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE), em Curitiba/PR. É especialista em
linguagem e comunicação.
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MINICURSO: SISTEMAS DE ATERRAMENTO – PROJETOS E MEDIÇÕES.
Humberto Fábio de Almeida20
RESUMO

O minicurso abordou as técnicas e as práticas que envolvem os Sistemas de
Aterramento, desde os projetos até a implantação e as medições decorrentes. Um
sistema de aterramento protege as instalações e os equipamentos ligados na
corrente elétrica contra surtos atmosféricos. Os seguintes tópicos foram abordados e
desenvolvidos: Conceitos de Aterramento; Resistividade do Solo; Normas; Aplicação
de modelos de cálculos para dimensionamento de malhas; Levantamento em campo
de medidas de resistência de aterramento; Levantamento em campo de medidas de
resistividade do solo; Análise de valores medidos; Determinação de valores de
resistência de malha de aterramento.

Palavras Chave: Eletricidade. Sistemas de Aterramento. Descargas Atmosféricas. .
Telecomunicações. Segurança Eletrônica.

20

Humberto Fábio de Almeida é especialista na área de sistemas de aterramento e atuou como Coordenador do
sistema de aterramento e proteção pela empresa Humael Planejamento e Montagens Elétricas Ltda e que
presta serviços de engenharia para elaboração de diagnóstico do sistema de aterramento e proteção contra
surtos atmosféricos.
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MARKETING DIGITAL
Humberto Guimarães21
RESUMO

A palestra abordou sobre o Marketing Digital e sua importância na atualidade
das organizações. Esta temática cresce de importância com a rede mundial de
computadores, onde o comércio eletrônico avança a passos largos e as empresas
buscam maior competitividade. As redes sociais vieram a agregam ainda mais valor
a este tipo de marketing, de tal forma que se torna uma ação mandatória para
alongar a presença no mercado.

Palavras Chave: Marketing Digital. Telecomunicações. Comércio Eletrônico.

21

Humberto Guimarães é especialista na área de Marketing e é profissional atuante na área de marketing digital
na Empresa IMAGECOMM.
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Luciano Berti22
RESUMO

A exposição abordou sobre a automação industrial, sua evolução histórica,
suas características, aplicação nas indústrias e a importância da mesma, no
contexto da produção e lucratividade. Foram destacadas as vantagens e
desvantagens de efetuar a automação nas indústrias que buscam manter-se no
mercado e aumentar a competitividade. Foram apresentados produtos e materiais
comercializados por grandes empresas que atuam na área para implementação de
automação industrial e destacadas as suas aplicabilidades no mercado competitivo
da atualidade.

Palavras Chave: Eletrônica Industrial. Automação Industrial. Produção Industrial.
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Luciano Berti é especialista na área de automação industrial e é profissional atuante na EATON ELECTRICAL
GROUP.
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MAINFRAME: DA CAIXA PRETA À TRANSPARÊNCIA.
Reginaldo José Rendaki 23
RESUMO

O mainframe ainda é considerado por muitos como uma grande caixa preta,
porém o mainframe (computador de grande porte) superou as expectativas e
acompanhou a revolução da Tecnologia da Informática. Hoje as grandes
corporações ainda dependem dos computadores de grande porte, como uma
solução segura e consolidada e robusta para manter grandes volumes de dados e
de processamento. Este artigo aborta esta questão e como os mainframes deixaram
de ser considerados uma caixa preta e estão perfeitamente integrados na rede
mundial de computadores. Fazem parte integrante e importante da infraestrutura do
cloud computing.

Palavras Chave: Mainframe. Tecnologia da Informação. Cloud Computing. Sistemas
de Informação. Redes de Computadores.
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Reginaldo José Rendaki é tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Especialista na área. Atua
profissionalmente na Companhia de Tecnologia da Informação do Paraná – CELEPAR, em Curitiba/PR.
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GPON - REDE INTERNA.
Walter W. Gomes Junior24
RESUMO

Na palestra foram destacados os aspectos e as vantagens que derivam de
uma rede de distribuição óptica. A rede GPON (Gigabit-capable Passive Optical
Network) é uma das tecnologias de acesso de alta velocidade na área de
telecomunicações. Esta tecnologia serve a uma vasta gama de aplicações e
serviços, principalmente os serviços de envio unidirecional de vídeo e TV do tipo
unicast e broadcast. Permite compartilhamento de uma mesma fibra óptica para
múltiplos usuários, reduzindo os recursos de materiais (dutos) da rede de acesso e
facilita o gerenciamento de fibras ópticas da rede.
Palavras Chave: Telecomunicações. Gigabit Passive Optical Network. Serviços
Banda Larga.
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Walter W. Gomes Junior é especialista na área de Telecomunicações e é profissional atuante na área.
Trabalha na GVT – Global Village Telecom, em Curitiba/PR.
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A EVOLUÇÃO DAS REDES ATÉ A METRO ETHERNET
Flavius S. Trigueiro25
RESUMO

A palestra apresentou uma visão da tecnologia Metro Ethernet e sua
utilização nas redes metropolitanas e de longa distância. Abordou sobre a criação do
padrão Ethernet e sua evolução, até os momentos atuais e a implementação do
Metro Ethernet aproveitando a infraestrutura das redes metropolitanas. Foi
destacado sobre o padrão definido pelo Fórum Metro Ethernet, seus parâmetros e
atributos utilizados nos serviços Ethernet em redes metropolitanas. Destacado sobre
as tendências e a consolidação das redes Metro Ethernet.
Palavras Chave: Telecomunicações. MAN – Metropolitan Area Network. Rede
Mundial de Computadores. Redes de Computadores. Infraestrutura de Redes.
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Flavius S. Trigueiro é especialista na área de Telecomunicações e atua profissionalmente na área de
Engenharia de Operações da GVT.
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IMPLANTAÇÃO DE GRUPOS GERADORES: MOTORMAC.
Esdras Rossoni26
RESUMO

A palestra abordou sobre a segurança no fornecimento de energia, utilizando
grupos geradores e nobreaks. Foram destacadas as soluções disponíveis no
marcado, visando atender a implantação de grupos geradores para garantir o
fornecimento de energia, suas características, custo e benefícios. As soluções que
usam

grupos

geradores

podem

apresentar

alto

desempenho

e

grande

confiabilidade, garantindo o fornecimento de energia, pois suas aplicações atendem
diversas necessidades de energia, aplicados a cada caso em particular.

Palavras Chave: Fornecimento de Energia. Confiabilidade. Grupos Geradores.
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Esdras Rossoni é especialista na área de sistemas de grupos geradores e atua profissionalmente na empresa
MOTORMAC, em Curitiba/PR. .
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INTERNET DAS COISAS: APLICAÇÕES PRÁTICAS.
Stephan Rodrigues Garcia 27
RESUMO

Na palestra sobre Internet das Coisas (Internet of Things ou IoT) foi
apresentado um panorama sobre as aplicações práticas de Iot, pois a

Pois a

Internet das Coisas está mudando o conceito de tecnologia e o modo de viver das
pessoas. Hoje já é possível monitorar os batimentos cardíacos e a pressão arterial
com alguns tipos de roupas criadas para acompanhar a nossa saúde, por exemplo.
As aplicações disponíveis no mercado, vão de tecnologias vestíveis (Wearable
Technologies), como o dispositivo Google Glass, a novos gadgets que surgem a
cada dia, passando por programas de mobilidade elétrica, a exemplo do Programa
Ecoelétrico, da Prefeitura de Curitiba, do qual o ICI faz parte. Isto mostra como a
vida das pessoas pode ser transformada pela tecnologia. Em breve, o uso de
veículos elétricos de forma compartilhada nas cidades, pode ser feita em escala
considerando o conceito de Cidades Inteligentes. Foi destacado que Curitiba está
entre as cidades mais inteligentes do mundo.

Palavras Chave: Computadores. Telecomunicações. Internet das Coisas. Evolução
Tecnológica.
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Stephan Rodrigues Garcia é Profissional da área de Governança de TI, graduado em Tecnologia em Processos
Gerenciais pela Faculdade de Tecnologia Internacional. MBA em Marketing pelo Instituto Brasileiro de PósGraduação e Extensão. Membro da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Em 2010 cursou Psicologia
na Faculdade Evangélica do Paraná e a Extensão em Gestão da Tecnologia da Informação na FGV.
Especialista em Web 2.0. Com atuação expressiva em ações e projetos do Município de Curitiba e Região
Metropolitana. Atualmente é Coordenador de Governança de Portais e também Coordenador de Sistemas
Corporativos do Instituto Curitiba de Informática.
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COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE: OS BASTIDORES DA RPC TV.
Fabiano P. Szpyra28
RESUMO

Na palestra foram abordados os temas referentes à comunicação na
sociedade atual. Destacado sobre as formas de comunicações, as redes de rádio e
televisão e como esta área vem se desenvolvendo. A realidade do dia-a-dia da Rede
Paranaense de Comunicação e seus bastidores foi abordada em detalhes,
fornecendo uma visão de como são planejados e implementados os programas de
comunicação que vão ao ar na rede televisiva. A modernização da infraestrutura
também foi apresentada como uma tendência em função da evolução tecnológica.

Palavras Chave: Telecomunicações. Redes de Televisão. Comunicação e
Sociedade.
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Fabiano P. Szpyra é jornalista e especialista na área de comunicação social. Atua como Executivo de Contas
Sênior na RPC Curitiba – empresa afiliada da Rede Globo. Desenvolve planos de ação para execução de
prospecção, manutenção, blindagem e recuperação de clientes, vendas e pós-venda. Tem executado ações de
relacionamento com o mercado, participação em palestras e eventos. Promove o desenvolvimento do mercado
de anunciantes em Curitiba e Região.
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MARKETING DIGITAL E A INTERNET
Michel Vitale29
RESUMO

A palestra abordou sobre o Marketing Digital e a Internet e sua importância
na atualidade das organizações. Esta temática cresce de importância com a rede
mundial de computadores, onde o comércio eletrônico avança a passos largos e as
empresas buscam maior competitividade. As redes sociais vieram a agregar ainda
mais valor a este tipo de marketing, de tal forma que se torna uma forma estratégica
das organizações para prolongar a presença no mercado.

Palavras Chave: Marketing Digital. Telecomunicações. Comércio Eletrônico.

29

Michel Vitale é especialista na área de marketing e atua profissionalmente no CIEE – Centro de Integração
Empresa – Escola.
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PARAPSICOLOGIA E FENÔMENOS PARANORMAIS: UM ENFOQUE
CIENTÍFICO.
Salete Moraes Baldin30
RESUMO

A palestra abordou sobre a parapsicologia e fenômenos paranormais, sob o
ângulo do enfoque científico. Foram destacados os aspectos destes fenômenos,
suas origens, causas e o estado atual dos estudos científicos que envolvem a
parapsicologia e fenômenos paranormais.

Palavras Chave: Parapsicologia. Fenômenos Psíquicos, Paranormalidade.
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Salete Moraes Baldin é especialista em parapsicologia e atua profissionalmente em cursos e treinamentos na
área.
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O USO DO ESPECTRO EM 700 MHZ E A CONVIVÊNCIA DA TV DIGITAL COM A
TELEFONIA LTE (4G)
Lucas Pellegrin31
RESUMO

A palestra abordou sobre o uso do espectro em 700 Mhz e a convivência da
TV Digital com a Telefonia LTE (4G). Foram destacados os principais aspectos
técnicos envolvidos, bem como as vantagens e as características operacionais do
uso e da convivência das duas tecnologias.

Palavras Chave: Telecomunicações. TV Digital. Telefonia LTE (4G).
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Lucas Pellegrin é especialista na área de Telecomunicações e atua profissionalmente na RPC–TV –
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SOLUÇÕES COMPLETAS PARA RADIOCOMUNICAÇÕES – BRASILSAT
Emílio Abud Filho32

RESUMO

O trabalho apresentado abordou os aspectos das tecnologias inovadoras da
BrasilSat voltadas para o mercado brasileiro de produtos de infraestrutura para
redes. O conceito aborda enorme variedade de produtos desde antenas e torres,
passando por sistemas de ar-condicionado e energia. O segmento de produtos de
infraestrutura de apoio a redes de telecomunicações é um segmento que vem
evoluindo muito depois da expansão das redes públicas pelas operadoras. As
possibilidades de uso do acesso de banda larga à internet por concessionárias de
energia elétrica é uma das áreas que demandam a produção de equipamentos
capazes

de

suportar

a

convivência

de

sistemas

elétricos

com

os

de

telecomunicações, a custos mais baixos. Estes e outros aspectos foram abordados
na apresentação.

Palavras

Chave:

Redes

de

computadores.

Telefonia.

Telecomunicações.

Infraestrutura de Telecomunicações.
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Emílio Abud Filho é Diretor Vice-Presidente da BrasilSat Harald SA. MSc. em Antenas e Eletromagnetismo
pela PUC-RJ. Especialista em Energia de Microondas pela UNICAMP. Engenheiro Elétrico pela USP. Possui
diversos Cursos Internacionais. MBA em Gestão e Marketing pela ESPM. Autor de patentes na área de
telecomunicações. Larga experiência profissional na área técnica e de gestão em grandes empresas de
telecomunicações. Autor de mais de 30 artigos nacionais e internacionais.
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IMPRESSÃO EM 3D: CONCEITOS E TENDÊNCIAS.
Orlando Frizanco33
RESUMO

As origens da impressão em 3D remontam ao final dos anos 80. Na
Universidade do Texas em Austin/TX inventaram máquinas que podiam construir
modelos tridimensionais a partir de protótipos digitais em minutos. Esses sistemas
eram caros e custavam em torno de U$ 175 mil. Vantagem: ajudar engenheiros e
inventores a produzir protótipos rapidamente. A antiga abordagem de construção de
peças era esculpir a partir de um grande bloco de material (Ex. Modelo de Carros). A
abordagem moderna é a fabricação aditiva onde um objeto é construído camada por
camada. Desde 1990, a impressão 3D tomou dois caminhos: Um modelo permite
que amadores e empresários possam gerar modelos de plástico, usando
impressoras que custam menos de U$ 2 mil. Permitem criar novos objetos em casa;
Comparada ao uso de computadores pessoais; Permite que equipes desenvolvam
produtos e ver se alguém se interessa. A segunda tendência é que grandes
fabricantes implantam abordagens avançadas de força industrial: Produção de
peças para aeronaves, Algumas impressoras 3D são aparelhos a base de laser que
criam produtos de metal de alta qualidade. As características incluem a impressão,
conforme o modelo, com uso de polímeros; metais; materiais na forma líquida;
materiais em pó. Usam arquivos digitais, trabalhados com software CAD CAM
permitindo que os projetistas refinem o trabalho antes da construção, reduzindo o
custo de fabricação. Também foi apresentado como funciona uma impressora 3D e
os conceitos e as características da impressão 3D também são abordados no
trabalho apresentado.

Palavras Chave: Eletrônica Industrial. Impressão 3D. Impressoras 3D.
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Orlando Frizanco é Licenciado em Matemática, Bacharel em Direito e Doutor em Engenharia de Produção. É
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engenharias e tecnologias. Possui vários artigos publicados em periódicos especializados e trabalhos em anais
de eventos. Possui 19 livros publicados. Como profissional da área de informática, desde 1977, atuou em
gerencia de projetos, consultoria em informática e desenvolvimento de sistemas computadorizados.
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ATMOSFERA EXPLOSIVA: ÊNFASE EM REPARO DE EQUIPAMENTOS.
Elias Nascimento dos Santos34
RESUMO

A palestra apresentada teve por objetivo capacitar os participantes para
entenderem requisitos construtivos relacionados à utilização de equipamentos
destinados à operação sob a presença de atmosferas explosivas. Foram abordados
os seguintes tópicos: Atmosfera explosiva; Áreas classificadas; Tipos de proteção;
Cuidados no reparo; Reparo, revisão, recuperação e modificação; Conhecimento,
habilidades e competências; Documentação e registros; Marcação do equipamento
reparado; Requisitos da norma 60079-19. Em um país como o Brasil, onde o índice
de descargas atmosferas é um dos maiores do mundo, o assunto tratado é
importante e de relevância.

Palavras

Chave:

Sustentabilidade.

Descargas

Atmosféricas,

Eletrônica.

Telecomunicações. Manutenção e Reparos. Redes de Computadores.
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Elias Nascimento dos Santos. É bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do
Paraná - FESP, em 1985. Por 30 anos exerceu cargos gerenciais nas principais operadoras de
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Foi Diretor de Planejamento da Redepetro/PR. É consultor e auditor na área de gestão empresarial, com largos
conhecimentos em implantação de sistemas de gestão integrada segundo as normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ABNT NBR 16001 e SA 8000, envolvendo aspectos da qualidade, meio ambiente, segurança e
saúde ocupacional e responsabilidade social. Desde 2003 atua como Diretor de Planejamento e Gestão da
Empresa Lab Soluções Tecnológicas Ltda.
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PMR- RADIOCOMUNICAÇÃO MÓVEL PROFISSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA EM
APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA OPERACIONAL.
Luciano Castilho Assumpção35

RESUMO

As comunicações são estratégicas para o sucesso de uma operação de
segurança pública ou defesa social. Elas são tão importantes e decisivas quanto o
armamento e viaturas utilizadas. Assim, para sua própria segurança dos agentes
envolvidos é necessário que o equipamento de comunicação esteja sempre em
condições de pronto emprego, garantindo a confidencialidade, disponibilidade e
integralidade das informações que circulam em uma ação deste tipo. É comum o uso
de radiocomunicação em situações que sejam necessárias a comunicação rápida e
eficaz entre agentes visando contribuir para o sucesso das operações de segurança
e defesa.. A abordagem traz ainda exemplos práticos onde a comunicação PMR foi
empregada no órgão como suporte as comunicações durante operações policiais,
como as realizadas nos grandes eventos, como a Copa Do Mundo FIFA 2014.

Palavras

chave:

Telecomunicações.

Segurança

Pública.
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operacional de Telecomunicações na mesma operação.
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ORATÓRIA: A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO
Daniel Garcia36

RESUMO

O trabalho apresentado teve por objetivo mostrar as técnicas adotadas para
uma boa oratória. Saber falar em público é um diferencial que auxilia na busca do
novo emprego. Deste modo, mesmo que haja dificuldade, as pessoas devem
transformar este desafio em uma realidade e, ao mesmo tempo em uma
oportunidade.

Palavras chave: Cloud computing. Tecnologia da informação. Gerenciamento de
dados.
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Daniel Garcia é especialista na área de recursos humanos e atua profissionalmente no CIEE – Centro de
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TECNOLOGIA: COMANDO ELETRÔNICOS CNS SEM MISTÉRIOS.
Casemiro Ostrowski Filho37

RESUMO

A palestra apresentada abordou sobre uma breve passagem do princípio e
funções básicas de comandos eletrônicos, mais especificamente, o CNC, como o
mesmo se constitui, suas características, maneiras de controles, em que ambientes,
sejam autômatos ou não, para que serve, e onde é aplicado. Também foram
destacados como através do microcomputador se pode preparar e montar este tipo
de circuito envolvendo: tipos de portas, ambientes operacionais, softwares,
hardware, circuitos, produtos usados, dentre outros aspectos relacionados.

Palavras chave: Telecomunicações. Eletrônica Industrial. Circuitos.
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REVERSÃO DE SENTIDO DE GIRO DE MOTOR TRIFÁSICO POR
ACIONAMENTO MANUAL OU POR PEDAL
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza38
Silvestre Possamai39
RESUMO
O motor trifásico é largamente empregado na indústria e comércio e
necessita de um sistema de comando para controlar sua operação, realizado com
dispositivos contatores eletromecânicos, botoeiras e cabeamento organizado
apropriadamente para esta função. O trabalho apresentado trata do controle do
sentido de giro, para a direita ou esquerda de um motor trifásico a partir da pressão
exercida em um pedal. Este sistema de comando é empregada na indústria de
automação de dobras de barra de aço ou ferro. Nesta aplicação, o operador
treinado para esta função, determinará o ângulo desejado de dobradura da barra de
aço ou ferro através da pressão no pedal de comando do sentido de giro do motor
trifásico.
Palavras chaves: Motor Trifásico. Reversão de Giro. Máquina de Dobrar Aço.
Eletrônica Industrial.
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CIRCUITO ELÉTRICO PONTE DE WHEATSTONE COM TECNOLOGIA HÍBRIDA
DE FABRICAÇÃO DE RESISTORES
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza40
Caio Vinícius Ieski41
Luiz Antônio Schultz42
RESUMO
A resistência elétrica é a grandeza física que determina a oposição à
circulação de corrente elétrica em um condutor de eletricidade. O dispositivo elétrico
que apresenta a propriedade da resistência elétrica denomina-se resistor elétrico.
Existem diversas tecnologias e modelos de resistores. Uma destas tecnologias é
denominada tecnologia híbrida de filme fino, onde multicamadas de filme de vários
metais são manipulados industrialmente para implementar resistores elétricos. Este
trabalho destaca a utilização de resistores de tecnologia híbrida empregados em um
circuito elétrico denominado Ponte de Wheatstone, largamente empregado em
sistemas de sensoriamento de variação de pressão, temperatura ou variação de
energia.
Palavras chaves: Tecnologia Híbrida. Resistor. Strain Gage. Eletrônica Industrial.
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SISTEMA INTEGRADO DE SINALIZAÇÃO DE FALTA DE FASE E ILUMINÁRIA
DE EMERGÊNCIA
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza43
José Luiz dos Santos44
RESUMO
Pode ocorrer, temporariamente, a falta de energia elétrica em residências
ou em ambientes comerciais. A medida que a geração de eletricidade diminui e o
consumo aumenta é mais provável que haja uma interrupção da distribuição de
eletricidade. Ocorrem casos em que o retorno súbito e sem aviso da eletricidade
danifique dispositivos elétricos conectados à tomadas elétricas. Este trabalho
demostra um sistema elétrico que na falta de eletricidade em um ambiente
residencial ou comercial é acionada uma iluminação de emergência e caso haja o
retorno da eletricidade, uma lâmpada sinalizadora indicará este retorno e a
eletricidade

ao

ambiente

sob

monitoração

apenas

circulará

quando

for

manualmente acionada uma chave de manobra.
Palavras chaves: Iluminação. Falta de Eletricidade. Controle. Eletrônica Industrial.
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MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE ALTERNADA COM MOVIMENTO INDUZIDO
PELA FORMAÇÃO DE CAMPO MAGNÉTICO
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza45
José Luiz dos Santos46
RESUMO
A circulação de eletricidade em um condutor elétrico produz um campo
magnético. Em um motor elétrico existem dois sistemas elétricos distintos, um
denominado estator que possui condutores elétricos com circulação de eletricidade
e outro denominado rotor, também formado por condutores elétricos que serão
envolvidos pelo campo magnético formado no estator. O rotor gira, formando então
o movimento do eixo de um motor. Este trabalho ilustra um motor elétrico de baixa
potência, seu estator e rotor e o movimento do eixo do motor após o estator ser
energizado com energia elétrica.
Palavras chaves: Estator. Rotor. Motor Elétrico. Eletrônica Industrial.
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PÓRTICO DE TRANSPORTE DE CARGA
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza47
Ronaldo Mendes de Andrade48
RESUMO
Este projeto trata-se de um modelo em escala real de um pórtico de
transporte de carga, utilizado em portos e empresas de transporte de cargas. O
pórtico desloca-se para frente e para trás, a partir do movimento de rodas acopladas
ao eixo de dois motores de corrente contínua. O eixo que transporta e movimenta
as cargas pesadas de um ponto específico a outro ponto determinado, movimentase da direita para a esquerda, a partir do controle dos passos de um motor de
passo. Este projeto também possui o controle de posição de movimento controlado
por sistema sem fio e possibilita a coleta de material metálico proporcionado pelo
movimento de uma linha com um ímã acoplado à ponta. Todo este processo de
controle é realizado por um programa instalado em um microcontrolador da família
PIC.
Palavras chaves: Pórtico. Microcontrolador. Automação Industrial. Eletrônica
Industrial.
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SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PLACA DE CIRCUITO
IMPRESSO
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza49
Casemiro Ostrowski Filho 50
Jorge Augusto Dziedzic51
Claudio Roberto de Oliveira52
RESUMO
Os circuitos eletrônicos são montados em superfícies denominadas placas
de circuito impresso. As placas de circuito impresso permitem a qualidade de
contato elétrico e imunidade a ruídos elétricos. Este trabalho ilustra uma sequência
artesanal de elaboração de placas de circuito impresso. No software Eagle a partir
do diagrama esquemático do circuito eletrônico, determina-se o tamanho desejado
da placa, posição dos componentes elétricos e trilhas condutoras. Após esta etapa,
por um processo de foto impressão estas informações são transferidas à placa de
circuito impresso, que será mergulhada em Percloreto de Ferro para se obter a
placa com as trilhas determinadas no software. O circuito eletrônico é montado na
superfície da placa e está pronto para ser testado e utilizado.
Palavras chaves: Placa de Circuito Impresso. Eletricidade Básica. Eletrônica
Industrial.
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CONDUTIBILIDADE DE ELETRICIDADE EM COMPOSTOS IÔNICOS
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza53
Antonio Casemiro Seixas 54
RESUMO
A eletricidade é o movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor.
Em uma substância aquosa ocorrerá a circulação de eletricidade se está substância
tiver íons. Um íon é um átomo ou molécula que ganhou ou perdeu elétrons. O
trabalho apresentado ilustrou a ausência de condutibilidade de eletricidade na água
pura. Quando a água é misturada com moléculas de cloreto de sódio ocorre a
dissociação química das moléculas de cloreto de sódio e geram-se íons na água.
Neste momento então, ocorre a circulação de eletricidade na água ionizada.
Palavras chaves: Condução Elétrica. Água. Íons. Eletrônica Industrial.
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MOTOR MÍNIMO DE CORRENTE CONTÍNUA
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza55
Vinícius Scremim Munhoz56
RESUMO
O trabalho apresentado foi o protótipo de um motor elétrico mínimo de
corrente contínua consiste de um rotor realizado com condutor elétrico de 1mm2 e
um estator com campo magnético uniforme a partir de um ímã. O rotor é alimentado
eletricamente com uma tensão de 12 V e carga elétrica de 40 A.h. Para que o motor
mínimo realize a transformação de energia elétrica em movimento, a partida inicial
do motor é feita por meio de um breve deslocamento manual no rotor polarizado. O
movimento inicial do rotor induz um campo magnético variável sobre este,
propiciado pelo ímã. permanente do estator. O efeito do campo magnético gerado
pelo rotor polarizado e do campo magnético variável propiciado pelo estator, produz
um torque constante que mantêm o movimento do rotor mesmo que a força inicial
de movimento seja suspensa.
Palavras chaves: Motor de Corrente Contínua. Campo Magnético. Eletrônica
Industrial.

55

Trabalho de Iniciação Científica orientado pelo Prof. MSc Carlos Marques de Souza e Graduado em
Engenharia Industrial Elétrica. Atua como professor de ensino superior a 4 anos. Atualmente é professor
pesquisador na FATEC-PR. Possui artigos publicados em periódico especializado e trabalhos em anais de
eventos.
56
Vinícius Scremim Munhoz atua como profissional em empresa da área de Eletrônica Industrial e é
acadêmico no Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial na Faculdade de Tecnologia de
Curitiba – FATEC-PR.

54

Anais da IX Semana Tecnológica da FATEC-PR – 13 a 17 Out. 2014 - ISSN - 2179-2054
_________________________________________________________________________________

SISTEMA PORTÁVEL DE CARGA DE BATERIA DE TELEFONE CELULAR VIA
CANAL USB
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza57
Andrews Patrick Orlonski Fernandes58
Eder Henrique de Castro Rios59
RESUMO
O telefone celular é energizado com tensão elétrica contínua fornecida por
uma bateria recarregável. A autonomia da carga elétrica da bateria depende do
modelo do telefone celular, frequência de uso e quais sistemas disponíveis são
utilizados. Normalmente recarrega-se a bateria através de um carregador
apropriado conectado à rede elétrica. O trabalho apresentado propõe um
recarregador de bateria para telefone celular que não necessita estar conectado à
rede elétrica. O protótipo trata-se de uma bateria de 9 V alcalina em paralelo com
um capacitor eletrolítico que minimiza o ruído elétrico, um regulador abaixador de 5
V modelo 7805. Este sistema elétrico disponibiliza 5 V de tensão elétrica contínua
em um conector padrão USB. O conector USB padrão permite a conexão do
telefone celular para a recarga da bateria do telefone.
Palavras chaves: Telefone Celular. Carga da Bateria. Recarregador. Eletrônica
Industrial.
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CNC - CONTROLE SIMULTÂNEO COMPUTADORIZADO DE VÁRIOS EIXOS
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza60
Casemiro Ostrowski Filho61
RESUMO
O trabalho apresentado propõe um controlador numérico computadorizado
ou CNC. Este protótipo desenvolvido possui uma interface eletrônica entre o
computador e os eixos do CNC que se movimentarão para realizar a tarefa
desejada. Este protótipo de CNC pode realizar trabalhos em três dimensões ou
duas dimensões em qualquer material que deseja-se ser moldado.
Palavras chaves: CNC. Interface. Interface Eletrônica. Eletrônica Industrial.
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Engenharia Industrial Elétrica. Atua como professor de ensino superior a 4 anos. Atualmente é professor
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AUTOMÓVEL AUTO GUIÁVEL MICROCONTROLADO
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza62
Gustavo Teixeira dos Santos63
RESUMO
Foi apresentado o protótipo de um carro auto guiável, baseado na
plataforma

Arduíno, com três sensores ópticos que determinam o caminho que

deve ser percorrido pelo protótipo. Esta tecnologia pode ser aperfeiçoada para ser
utilizada em transporte de cargas e equipamentos dentro de uma empresa ou
aprimorado para possibilitar o trânsito de veículos sem o motorista e controlado por
uma central de tráfego.
Palavras chave: Trânsito. Transporte. Carro Auto Guiável. Eletrônica Industrial.
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ACIONAMENTO REMOTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS VIA APLICATIVO
ANDROID E BLUETOOTH
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza64
Gustavo Teixeira dos Santos65
RESUMO
Foi desenvolvido um aplicativo para o Sistema Operacional Android que
permite o controle sem fio de nove dispositivos elétricos distintos. A transmissão da
informação de controle é feito mediante o protocolo Bluetooth e hardware deste
projeto é baseada na Plataforma Arduino, sistemas de proteção contra curto circuito
e drivers de potência transistorizados com relé. A capacidade de cada saída é de 10
amperes em corrente alternada.
Palavras chave: Trânsito.Transportes. Carro Auto Guiável. Eletrônica Industrial.
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CONTROLADOR DE POTÊNCIA ELÉTRICA UTILIZANDO O TRIAC
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza66
José Roberto dos Santos Júnior67
RESUMO

Este trabalho apresentou um circuito eletrônico que permite o controle da
quantidade de fluxo de eletricidade em um dispositivo elétrico, utilizando como
elemento principal de controle um Triode for Alternating Current ou TRIAC. Existem
vários modelos de TRIACs que podem embasar circuitos controladores de potência
de sistemas de iluminação, controle de temperatura ou até aplicações industriais.

Palavras chaves: Controle de Potência. TRIAC. Eletrônica Industrial.
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CONTROLE E SUPERVISÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE VIA GSM
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza68
Anderson José da Silva69
RESUMO
O trabalho apresentado ilustrou uma solução de sistema de monitoração de
temperatura e umidade em ambientes controlados e caso haja um evento com a
faixa de controle previamente programada via software, será ativado um ou mais
relés que atuarão para ativar dispositivos elétricos desejados. Todos os eventos
ocorridos são simultaneamente registrados em uma central computadorizada e
enviados via GSM a um número ou vários números de telefone celular registrados
no sistema. Esta tecnologia pode ser empregada para sistemas de alarme
residencial, sistemas de proteção contra sinistros, irrigação em lavouras, estádios
de futebol ou jardim residencial, entre outras aplicações.
Palavras chaves: Temperatura. Umidade. Monitoração. Eletrônica Industrial.
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ILUMINAÇÃO IDEAL DE UMA SALA DE AULA REALIZADO COM O SOFTWARE
LUMINOTÉCNICO PROFISSIONAL FAEL-LITE 10.0
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza70
Priscila Maia dos Santos71
RESUMO

O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as condições de iluminação
de uma determinada sala de aula no período noturno. A iluminação de ambientes de
trabalho escolar é determinada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) denominada NBR ISO/CIE 8995-1:2013. Esta norma especifica os requisitos
de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as pessoas
desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança. A
avaliação deste estudo e o levantamento prático deste trabalho foram observados
em uma sala de aula e os dados coletados da iluminação foram inseridos e
avaliados pelo programa profissional FAEL-LITE 10.0, em um laboratório de
informática.

Palavras chaves: Iluminação. Saúde Ocular. Qualidade de Ensino. Eletrônica
Industrial.
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MÁQUINA DE FUMAÇA MICROCONTROLADO PELA PLATAFORMA ARDUINO
(Exposição e apresentação de Projeto de Iniciação Científica envolvendo cursos da FATEC-PR e do CTC)

Carlos Marques de Souza72
Marcelo Sutil Ferreira73
RESUMO

O trabalho apresentou um sistema eletroeletrônico de produção de fumaça
decorativa. Uma resistência elétrica é aquecida e transforma em vapor uma solução
aquosa composta de glicerina líquida, Álcool normal (álcool 92°) e água. O vapor
gerado é aspirado e transferida via bomba de água de água, que tem sua atuação
controlada pela Plataforma Arduino, atuando, neste caso, como sistema sinalizador
de ação e temporizador.

Palavras chaves: CNC. Interface. Interface Eletrônica. Eletrônica Industrial.
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