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Linha de Pesquisa

Pré-Projeto
Aplicação de método de classificação supervisionado para cálculo de
probabilidade da relação de parentesco

Alberto Leite Câmara

1402 Ciência dos dados

Alexandre Bueno Damado

1921 Ciência dos dados

Andre Pini Becklas

1628 Ciência dos dados

Carlos Augusto de Carvalho Alves de Faria

1915 Ciência dos dados

Carlos Fernandes da Silva Filho

1891 Ciência dos dados

Aplicação de técnicas de mineração de dados a fim de predizer a ocorrência de
crimes

Guilherme Dantas Bispo

1417 Ciência dos dados

Inferência de sentenças similares na justiça do trabalho

Gustavo Cunha Garcia

1878 Ciência dos dados

Utilização de mídias sociais para tomada de decisão: uma aplicação de
aprendizado de máquina em farmacovigilância

Jean Antônio Favero

1912 Ciência dos dados

Jose Maria Amorim Araujo

1376 Ciência dos dados

Juliano Rodrigues de Almeida

1933 Ciência dos dados

Keli Cristina Vieira Sirqueira Borges

1913 Ciência dos dados

Luigy de Freitas

1885 Ciência dos dados

Luiz Henrique F. Cardoso

1876 Ciência dos dados

Luzinete Ribeiro de Oliveira

1916 Ciência dos dados

Marcio Vinicius Okimoto

1880 Ciência dos dados

Marlu da Silva Santos

1705 Ciência dos dados

Mauricio Barros de Jesus

1953 Ciência dos dados

Nívea Costa Araujo

1890 Ciência dos dados

Pedro Vinicius Zanini Guimaraes

1919 Ciência dos dados

Raul Carvalho de Souza

1861 Ciência dos dados

Regis de Souza Novais

1900 Ciência dos dados

Ricardo de Farias Santos

1917 Ciência dos dados

Roberta Souto Vasconcellos

1872 Ciência dos dados

Rodrigo Araujo Lima Torres

1375 Ciência dos dados

Rodrigo Borges Marquez

1886 Ciência dos dados

Rodrigo da Fonseca Silveira

1884 Ciência dos dados

Thiago Alencar Gomes

1911 Ciência dos dados

Classificação de movimentações financeiras suspeitas
Reconhecimento de imagens na comercialização de produtos bancários
Análise e predição do mercado financeiro por algoritmos evolutivos

Análise e decisão autônoma de implantação de software: avaliando a
qualidade das releases do aplicativo mobile Banco do Brasil
Reconhecer padrões e previsões de cancelamentos de seguros por clientes do
Banco do Brasil
Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina na classificação e no
reconhecimento de elementos em imagens objeto de perícia criminal
Ferramentas de business intelligence (BI) aplicada ao marketing digital
Utilização de técnicas computacionais para avaliação da qualidade dos dados
da gerência de controle de obrigações de qualidade da agência nacional de
telecomunicações
Metodologia para produção de conhecimento de interesse para atividade de
inteligência de defesa, a partir da mineração de dados/textos e análise de
redes sociais online
Tomada de decisão sobre negócios postais no contexto do big data
Análise de logs para previsão de indisponibilidades do Sistema de Processo
Judicial Eletrônico
Predição em acidentes do trabalho no Brasil por meio de técnicas de
mineração de dados e aprendizagem de máquina
Modelos preditivos para avaliação de risco de fraude em processos licitatórios
Proposta de metodologia de mineração de dados aplicada às bases
educacionais do INEP
Levantamento de indicadores para análise da efetividade de campanhas
publicitárias nas redes sociais
A aplicação de um ranqueador de papéis de corretagem para análise de redes
sociais em dados de logs de segurança da informação para a identificação de
vulnerabilidades à engenharia social: uma busca por uma melhor consciência
situacional da segurança da informação organizacional.
Identificando padrões em crimes de estelionato contra pessoa física no
Distrito Federal
Ferramenta de avaliação da qualidade da informação contida nas tomadas de
contas especiais enviadas ao Tribunal de Contas da União
Sistema para aprimoramento da cadeia de suprimentos da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal
People analytics: modelo analítico para medir o capital humano e seus
impactos na empresa
Mineração de dados para identificar conluio nas licitações de compras
públicas do governo federal
Modelo de arquitetura NOLAP para data warehouse de dados abertos
acadêmicos da Universidade de Brasília
Uniformização de jurisprudência com uso de mineração de textos
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Alexandre José Ribeiro

1883 Engenharia de Software

Alexandre Vinhadelli Papadopolis

1904 Engenharia de Software

Ana Cláudia Alves Mendes Araújo

1864 Engenharia de Software

Eduardo Magalhães de Lacerda Filho

1922 Engenharia de Software

Eleíson Pereira Santana Júnior

1892 Engenharia de Software

Gleice Louise Garcia Costa dos Santos

1855 Engenharia de Software

Lucas Neto Moreira

1863 Engenharia de Software

Mamede Gonçalves Saigg

1310 Engenharia de Software

Avaliar produtividade de desenvolvimento e atributos de qualidade de
projeto, arquitetura e código fonte nos
Sistemas legados e de plataforma baixa do Banco Central do Brasil

Marcos Antonio Leite dos Santos Junior

1868 Engenharia de Software

Sistema de informação de transporte de superfície

Pedro Thiago Rocha de Alcantara

1889 Engenharia de Software

Rhandy Rafhael de Carvalho

1879 Engenharia de Software

Robson Luiz Silva Souza

1956 Engenharia de Software

Um modelo gamificado em gerência de projetos de software

Rogério Oliveira da Silva

1837 Engenharia de Software

Definição de um modelo para gestão de desenvolvimento de software
utilizando metodologia ágil para o Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde do Brasil (DATASUS)

Taylor Rodrigues Lopes

1569 Engenharia de Software

Vanessa de Andrade Soares

1924 Engenharia de Software

Vinicius Gomes Ferreira

1897 Engenharia de Software

Proposta de automatização de análise de códigos maliciosos baseada em
características comportamentais (behavior-based malware analysis)
Adotando devops e serverless para assegurar a qualidade das aplicações web
do Ministério da Saúde
Uso de gamificação para melhoria da qualidade do levantamento dos
requisitos
Desenvolvimento de uma infraestrutura de assinatura digital - algoritmos pósquânticos e blockchains permissionados
Orientação a aspectos no desenvolvimento de linha de produtos de software
Propor um modelo de processo de desenvolvimneto de aplicações baseadas
em eud para a embrapa
Abordagem para manutenção arquitetural e gerência de conhecimento no
contexto de uma arquitetura de micro-serviços

Gestão estratégica de pessoas para o time de desenvolvimento de software da
Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
Construção de uma linguagem dialógica instrucional: da teoria educacional à
prática na elaboração dos cursos auto-instrucionais

Introduzindo microsserviços na arquitetura de software do Exército Brasileiro:
sistema unico de controle de efetivos e movimentações - sucem
Framework para avaliação da maturidade da gestão de serviços digitizados no
âmbito do Governo Federal
Uso da design sprint com fins educacionais para desenvolvimento de software
no Instituto Federal de Goiás
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Airton Ribeiro de Sousa

1938 Gestão de Risco

Carlos Eduardo Pontes Silva

1927 Gestão de Risco

Carlos Roberto Goncalves Selva

1316 Gestão de Risco

Claudio Silva de Oliveira

1860 Gestão de Risco

Dione Ramos Canuto Moura

1778 Gestão de Risco

Fabíola Cristina Venturini

1873 Gestão de Risco

Felipe Pereira da Silva

1843 Gestão de Risco

Flávio Henrique de Souza Gonçalves

1877 Gestão de Risco

Francisco de Assis dos Santos Junior

1774 Gestão de Risco

Gilsoney Pontes Freire

1364 Gestão de Risco

Guilherme Mendonça de Morais

1894 Gestão de Risco

Marcelo Oliveira Vasconcelos

1858 Gestão de Risco

Marcos Lopes do Nascimento

1951 Gestão de Risco

Mario Sergio dos Santos Martins

1925 Gestão de Risco

Gestão de portfólios com vintage analysis

Milvon Lopes dos Santos

1957 Gestão de Risco

Moramay Coutinho Guimarães Coelho

1934 Gestão de Risco

Priscilla de Araújo Farias

1882 Gestão de Risco

Rogério Gabriel Nogalha de Lima

1903 Gestão de Risco

Ronaldo Rodrigues Pacheco

1926 Gestão de Risco

Thaís Silveira Hagale

1325 Gestão de Risco

Tiago Eny Relim de Jesus Garcia

1910 Gestão de Risco

Tiago Raposeiras Bonvini

1875 Gestão de Risco

Wallace Sanches de Oliveira

1608 Gestão de Risco

Weudes de Sousa Evangelista

1936 Gestão de Risco

Situation room alimentada por ferramentas de gestão de risco em saúde e
segurança do trabalho
Identificação e mitigação de riscos em projetos de desenvolvimento de
aplicativos móveis para governo federal no âmbito do Ministério do
Planejamento
Estudo de ferramentas de qualidade aplicadas à gestão de riscos de projetos e
serviços de TI do Exército Brasileiro
Modelo de priorização de gastos de tecnologia da informação, baseado em
cenários de risco, para aplicação no processo de elaboração orçamentária no
âmbito do Ministério da Fazenda
Modelo de governança de tecnologia da informação com ênfase na mitigação
de riscos nos sistemas de informação
Geogestão e dinâmica de sistemas na modelagem de fatores de risco na
atividade de mineração ilegal em terra indígena
Apetite e tolerância a riscos: gestão proativa com foco em resultados
sustentáveis
Desenvolver metodologia para implantação de matriz de riscos (gestão de
riscos) para as contratações na Valec, utilizando análise multicritério e o
método de Monte Carlo.
Gestão de risco aplicada a um processo ágil de gestão de projetos dos canais
digitais do sicoob
A influência da modelagem de processos nos riscos de elicitação de requisitos
de software

Proposta de gestão de riscos para a provisão da redundância e da alta
disponibilidade dos sites principal e secundário da Secretaria de Estado de
Fazenda do Governo do Distrito Federal
Gestão de risco em segurança da informação: plano de continuidade de
negócios aplicado a ativos críticos de TIC do CPD da Universidade de Brasília.
A teoria das opções reais aplicada ao trabalho de auditoria interna do banco
do brasil
Solução de software de governança, riscos, conformidade (grc) e
monitoramento das redes de telecomunicações brasileiras: avaliação das
infraestruturas críticas das redes de telecomunicações brasileiras, em especial
às redes de cabos ópticos submarinos transoceânicos.
Interoperabilidade dos sistemas do departamento-geral do pessoal através da
racionalização, otimização dos recursos de TI
Análise de regressão logística e de redes neurais no tratamento de riscos à
arrecadação tributária do Distrito Federal
Auditoria financeira, uma visão de compliance da ti a partir da gestão de riscos
Gestão do risco de crédito em instituições financeiras - um estudo
comparativo dos modelos de previsão de perda esperada
Avaliação de riscos no modelo de processo de contratação de TIC
Proposta de métodos quantitativos, baseado em lógica fuzzy para alertar
sobre as incidências de raios, que atingem a estação rádio da marinha em
Brasília - ERMB
Gestão de riscos aplicada ao processo de mudança da tecnologia do software
Gestão de riscos de propostas de preços de licitações de soluções de
tecnologia da informação na administração pública do governo do Distrito
Federal
A gestão de riscos como ferramenta de apoio a análise de processos de bens
sensíveis
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Ana Paula Policarpo

1943 Infraestrutura

Cristóvão de Lima Frinhani

1901 Infraestrutura

Elton Jorge Sena Afiune

1939 Infraestrutura

Francisco Firmino da Nóbrega Neto

1949 Infraestrutura

Hudson Neves e Silva

1866 Infraestrutura

Leonardo dos Santos Dourado

1946 Infraestrutura

Marcos José dos Santos Neto

1902 Infraestrutura

Nides Diego Amaral Gomes

1945 Infraestrutura

Rafael Alves Freitas

1419 Infraestrutura

Rafael de Freitas Ramos

1942 Infraestrutura

Pré-Projeto
Análise de viabilidade de NFV (virtualização de funções de rede) no âmbito do
data center da UnB
Implantação de uma infraestrutura de nuvem para o Laboratório Fábrica de
Software.
Analise do impacto na implementação de um sistema de gestão de segurança
cibernética aplicado a pequenas empresas a partir da nova norma brasileira de
gestão de segurança da informação (NBSI) - 01/2017
Orquestração de ambientes multinuvem: integrando nuvens de diferentes
fabricantes para uma oferta centralizada de infraestrutura como serviço
Implementação de cloud computing no setor público: motivações e desafios
Mitigando riscos relacionados à segurança da informação na disponibilização
do sistema eletrônico de informações na Internet
Ponto único de falha e vulnerabilidade em infraestrutura SDN
Análise de desempenho de virtualização de container para ambiente de data
center da Universidade de Brasília
Segurança em sdn - software defined networks (redes definidas por software livre tradução)
Auditoria de redes de comunicação assistida por computador

Brasília, 29 de maio de 2018

