
PROGRAMAÇÃO

I SEMANA ACADÊMICA INTEGRADA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Segunda-Feira, 26/10/2020
19:15 Cerimônia de Abertura
19:30 Palestra de abertura

Título: Inovação Aplicada e Startups Disruptivas

Palestrante: Thomás Capiotti
Ex-presidente e conselheiro da AGS, principal instituição de fomento à inovação do Rio 
Grande do Sul, professor de MBA, sócio de um fundo de investimentos e 
empreendedor digital. Foi o primeiro brasileiro vencedor do Startup Brasil, Seed e 
Startup Chile, entre as mais de 4000 startups inscritas. Nos últimos 10 anos, imergiu no 
universo da inovação e especializou-se em criar negócios inovadores, soluções 
disruptivas e viabilização de investimentos. Thomás Capiotti é um empreendedor 
digital, especialista em inovação, investidor e um dos melhores mentores do Brasil pelo 
startup Awards.

Resumo da palestra: Como aplicar as metodologias de criação de startups tendo a 
inovação como pilar central em mercados tradicionais.

Segunda-Feira, 26/10/2020
20:45 Palestra de fechamento

Título: De arquivos a Big Data: como supercomputadores armazenam dados.

Palestrante: Jean Luca Bez
Jean Luca Bez é Doutorando em Computação na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) na área de Processamento Paralelo e Distribuído. Conduziu parte de 
sua pesquisa no Barcelona Supercomputing Center (BSC) na Espanha. Mestre em 
Computação (2015) pela UFRGS na mesma área. Recebeu o 1º Lugar no Concurso de 
Teses e Dissertações em Arquitetura de Computadores e Computação de Alto 
Desempenho (WSCAD-CTD 2017) pela sua pesquisa de Mestrado. Bacharel em 
Ciência da Computação pela URI Erechim, tendo recebido o Prêmio URI Destaque 
2015 e o Prêmio Aluno Destaque da SBC. Suas principais áreas de pesquisa são 
Sistemas de Arquivos Paralelos, High-Performance I/O, I/O Paralelo. Jean também é 
co-criador da plataforma URI Online Judge.

Resumo da palestra: Nesta palestra vamos explorar o armazenamento de dados e 
sua crescente importância na computação de alto desempenho. Cargas de trabalho 
cada vez mais heterogêneas, desde as tradicionais simulações científicas até 
aplicações de aprendizado de máquina e workflows de big data, estão demandando 



cada vez mais recursos e desempenho. Estes ambientes normalmente dependem de 
uma infraestrutura de armazenamento compartilhado. No entanto, as crescentes 
demandas de entrada e saída de dados das aplicações sobrecarregam essa 
infraestrutura, tornando estas operações um gargalo de desempenho, com o potencial 
de impactar criticamente o desempenho das aplicações.

Terça-feira, 27/10/2020
19:15 Palestra de abertura

Título: Realidade aumentada: Integrando o mundo virtual no real.

Palestrantes: Henrique Back e Willian Barreto Froes
Henrique Bach - Formado em Jogos Digitais pela Feevale, trabalhou com jogos durante 
3 anos e está atualmente no Compasso Labs em Realidade Aumentada. 
Willian Barreto Froes - Cursando Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas no IFRS, campus Rio Grande. Trabalhou como instrutor de cursos livres de 
informática e atualmente trabalha como desenvolvedor na Compasso Uol, voltado a 
projetos de inovação tecnológica em Realidade Aumentada e Visão Computacional.

Resumo da palestra: Entendendo sobre a realidade aumentada, conhecendo seus 
primeiros passos no mundo da tecnologia, seu funcionamento e tecnologias mais 
utilizadas em projetos nessa área. Além de sua aplicabilidade em outras áreas.

Terça-feira, 27/10/2020
20:45 Palestra de fechamento

Título: Mineração de Dados.

Palestrante: Adriano Werhli
Técnico em Instrumentação, Graduado em Física, Mestre em Computação Aplicada 
(Unisinos), Doutor em Computação (Edinburgh) com pós-doutorado no EBI Cambridge. 
Atualmente é docente no Centro de Ciências Computacionais da FURG, atuando como 
docente e coordenador do Mestrado em Engenharia de Computação. Pesquisa 
principalmente nas áreas de Bioinformática e Biologia de Sistemas onde aplica e 
desenvolve técnicas computacionais.

Resumo da palestra: Apresentação da área de Mineração de Dados, aplicações e 
metodologias atuais. Principais métodos e relações com outros temas como Big Data e 
Data Science.



Quarta-feira, 28/10/2020 Minicursos simultâneos:
19:15 Minicurso I

Título: Machine Learning: da teoria à prática.

Ministrante: Jacques Schreiber

Professor na UNISC por 27 anos no período de 1993 a 2020. É avaliador do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP desde 2007. Em nível de 
graduação atuou majoritariamente nos cursos de Engenharia de Computação e 
Ciências da Computação em ambas modalidades: Presencial e EAD, além dos cursos 
de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Secretariado Executivo entre 
outros. Foi professor permanente do Mestrado em Sistemas e Processos Industriais - 
PPGSPI, UNISC por 15 anos. Perito Judicial Ad-Hoc nas comarcas de Santa Cruz do 
Sul e Lajeado. Proprietário da empresa Schreiber&Schreiber Informática LTDA, 
prestando serviços na área de automação de escritórios em empresas como Souza 
Cruz, Philip Morris e JTI. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com 
ênfase em Inteligência Artificial, atuando principalmente nas seguintes áreas: Ciência 
de Dados, Mineração de Dados, Redes Bayesianas, informática educativa, análise de 
comportamento em Redes Sociais.

Conteúdo do Minicurso: Esse minicurso abordará duas técnicas de Aprendizagem de 
Máquina na categoria de aprendizado supervisionado. Serão apresentados dois 
algoritmos de classificação: Id3 e Naive Bayes e o estudo de caso versará sobre 
operações de crédito bancário. Esse tipo de algoritmo é presente em instituições 
financeiras que financiam empresas e/ou pessoas físicas e determinam se o 
financiamento deve ou não ser liberado.

Quarta-feira, 28/10/2020 
19:15 Minicurso II

Título: Introdução à programação com Phyton.

Ministrante: Anderson Fortes.

Anderson Fortes é Bacharel em ciência da computação e mestre em Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Pampa. Atuou como professor no Instituto 
Federal Farroupilha no curso de Sistemas de Informação e Técnico em Informática. 
Atuou como responsável pela TI da Sirtec Sistemas Elétricos. Atualmente é professor 
no curso de ciência da computação da URI Campus Santiago. Tem experiência na área 
de Ciência da Computação, com ênfase em Heurísticas e meta-heurísticas bio-
inspiradas.

Conteúdo do Minicurso: Nesse minicurso será abordada uma introdução à 
programação com Python, uma linguagem de alto nível e open source que pode ser 



utilizada em diversas áreas, desde Inteligência Artificial, passando por desenvolvimento 
Web até Computação Gráfica.

Quinta-feira, 29/10/2020 Minicursos simultâneos:
19:15 Minicurso I

Título: Desenvolvimento de um jogo de plataforma 2D com Unity Engine e C#.

Ministrante: Daniel Menin Tortelli.

Técnico em Processamento de Dados pela Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões – URI Campus de Erechim/RS (1994-1996). Bacharel em 
Informática pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI 
Campus de Erechim/RS (1997-2001). Especialista em Desenvolvimento de Jogos de 
Computador pelo Centro Universitário Positivo - UNICENP/PR (2003-2005). Mestre em 
Ciência da Computação com ênfase em Computação Gráfica em Tempo-Real pela 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE/PE (2007-2009). Tem experiência na 
área de Computação Gráfica em Tempo-Real, Processamento de Imagens, Realidade 
Virtual e Jogos de Computador.

Conteúdo do Minicurso: No minicurso de Jogos Unity 2D o aluno aprenderá a 
trabalhar com os recursos do game Engine Unity para desenvolver jogos em 2D, tais 
como animações, física 2D, cenários, movimentação do fundo, inteligência artificial de 
inimigos, controle de personagens.

Quinta-feira, 29/10/2020
19:15 Minicurso II

Título: Programação Paralela com OpenMP.

Ministrante: Jéssica Imlau Dagostini.

Jessica é mestranda em Ciência da Computação no Grupo de Processamento Paralelo 
e Distribuído no Inf@UFRGS, sob orientação do Prof. Dr. Lucas Mello Schnorr, 
trabalhando com técnicas de balanceamento de carga de aplicações de alto 
desempenho. É bacharela em Ciência da Computação pela URI Erechim (2020), tendo 
recebido mérito acadêmico pelo melhor desempenho. Jessica também é membro da 
equipe do Portal URI Online Judge.

Conteúdo do Minicurso: No minicurso de Programação Paralela com OpenMP o 
aluno será introduzido a noções introdutórias de paralelismo através do uso de 
recursos do OpenMP. Ao final do minicurso, espera-se que o estudante tenha maior 
conhecimento sobre paralelismo de aplicações, assim como da aplicação de diretivas 
OpenMP para paralelizar cálculos e regiões de iterações. OpenMP é uma interface de 



programação que permite desenvolver aplicações paralelas em ambientes com mais de 
um processador acessando uma memória compartilhada. É recomendado ter 
conhecimento básico da linguagem C++.

Sexta-feira, 30/10/2020 
19:15 Palestra de abertura

Título: Práticas Ágeis em momento de pandemia.

Palestrante: Marcelo Camozzato

Engenheiro de software, atuando como líder de projeto na transformação das equipes 
do Google Cloud. Tem uma vasta experiência na liderança de projetos de 
transformação Lean-Agile para grandes empresas em vários setores. Atuou como 
Diretor na CPrime Inc, fazendo a supervisão dos trabalhos na região oeste dos Estados 
Unidos. Como Consultor de Transformação liderou uma equipe, influenciando de mais 
de 800 pessoas, na ExxonMobil. Ainda nesta empresa foi mentor para os consultores 
da América Latina. Na HP Inc trabalhou como gerente do programa de engenharias de 
P&D e melhorias de processos. Responsável por adotar métodos ágeis e enxutos em 
larga escala, reportando-se ao CTO da HP Inc.

Resumo da palestra: O Google Cloud é uma das áreas de produtos de crescimento 
mais rápido do Google, permitindo transformações digitais para organizações de todos 
os tamanhos, operando em todos os setores e regiões. Camozzato é responsável por 
liderar a transformação para aumentar a agilidade dos negócios e entregar valor ao 
cliente por meio do aproveitamento de métodos e práticas ágeis em escala. Nesta 
palestra vamos entender como as equipes, com elementos distribuídos, estão sendo 
gerenciadas em momento de pandemia.

Sexta-feira, 30/10/2020 
20:45 Palestra de fechamento

Título: Code Modernization: Exploiting Multicore Architectures for HPC Applications.

Palestrante: Matheus Serpa.

Matheus faz Doutorado em Computação na UFRGS, é Professor na UNIFIN e faz parte 
do time de instrutores da TargetTrust. Ele é programador C/C++ há 10 anos e tem 
trabalhado com Análise de Dados utilizando R e Python desde 2016.  Matheus fez um 
estágio na Université de Neuchâtel, na Suíça, onde realizou alterações no código fonte 
do sistema operacional Linux com intuito de melhorar o desempenho de algoritmos de 
Machine Learning.



Resumo da palestra: No passado, o aumento de desempenho das aplicações se dava 
de forma transparente aos programadores devido ao aumento do paralelismo a nível de 
instruções e aumento de frequência dos processadores. Entretanto, isto já não se 
sustenta mais há alguns anos. Atualmente para se ganhar desempenho nas 
arquiteturas modernas, é necessários conhecimentos sobre programação paralela, 
distribuída e vetorial. Todos estes paradigmas são tratados de alguma forma em muitos 
cursos de computação, mas geralmente não aprofundados. Nesta palestra, os 
estudantes terão a oportunidade de aprender esses conceitos e assim, saber como tirar 
o melhor proveito das arquiteturas dos computadores atuais.


