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INTRODUÇÃO 

Neste ano de 2020, a SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 

(SNCT DO AMAPÁ 2020) será diferente dos anos anteriores. Por conta da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19), o evento será transmitido de forma virtual cumprindo o distanciamento social. 

O evento terá a organização da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Associação Brasileira de 

Química Regional do Amapá (ABQ-AP) e do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 

Biotecnologia da Amazônia Legal – Polo Amapá (Rede BIONORTE - UNIFAP), com a temática 

“SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Inteligência artificial: a nova fronteira da 

ciência brasileira” e subtema “SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 

2020 - Estudos interdisciplinares: Desafios e perspectivas para o uso da Inteligência Artificial”.  As 

transmissões serão realizadas pela plataforma YouTube no canal da ABQ AP 

(https://www.youtube.com/channel/UC95y7KpuhEb-Tk-5Asdt5MA) e do Programa de Pós-graduação em 

Biodiversidade e Biotecnologia – Polo Amapá (PPGBIONORTE–UNIFAP) 

(https://www.youtube.com/channel/UCtsgFRmxe0DLlIOcXIGEDhw/featured), além dos canais das 

entidades parceiras.  

 

Não esqueça! Se inscreva nos canais para acompanhar a nossa programação ao vivo 

 

O evento irá difundir o tema da inteligência artificial e das tecnologias expondo os desafios e 

perspectivas futuras, por meio de: 

• Integração de profissionais e estudantes das ciências da natureza, engenharia e matemática, da capital e do 

interior, disseminando assim os avanços da ciência, nas áreas do ensino, pesquisa, tecnologia e inovação.  

• Promoção, integração e popularização social e científica no âmbito das instituições de ensino e de outros 

organismos científico-culturais entre a comunidade escolar; 

• Utilização de metodologias cientificas do estado da arte das ciências da natureza, engenharia e matemática, 

por meio de minicursos e palestras online, compartilhando conhecimento técnico e científico com 

especialistas de nível local e nacional para a melhoria da qualidade de ensino e pesquisa;  

• Realização de exposição de trabalhos científicos online estimulando a formação científica do estudante e a 

atualização profissional. 

Nesse sentido, a Comissão Organizadora tem o prazer de convidar a comunidade de Pós-

graduandos, acadêmicos/estudantes, professores e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento para 

participarem deste evento. O evento terá a participação de pesquisadores e professores: Prof. Me. Charles 

Soares Pimentel – Docente na Escola de Serviço Social do Comércio de Ensino Médio no Estado do Rio de 

https://www.youtube.com/channel/UC95y7KpuhEb-Tk-5Asdt5MA
https://www.youtube.com/channel/UCtsgFRmxe0DLlIOcXIGEDhw/featured
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Janeiro (Escola SESC RJ); Prof. Dr. Kleniomar Lopes Dias do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Amapá, Campus – Macapá (IFAP); Prof. Dr. Hugo Alexandre Silva Favacho da 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Departamento Ciências Biológicas e da Saúde. 

Além disso, o evento terá os seguintes convidados, como o Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues 

dos Santos (ABQ-AP / REDE BIONORTE); Prof. Dr. João Sammy Nery de Souza (ABQ-PI / 

Universidade Federal do Piauí – UFPI); Prof. Dr. Frederico Anderson Passos Schoene (Diretor ABQ – 

Região Sudeste); Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu Favacho da Universidade de São Paulo (USP), 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Química; Prof. Me. Kelton 

Luis Belém dos Santos da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP); Prof. Dr. Tiago Marcolino de 

Souza (REDE BIONORTE / Universidade do Estado do Amapá – UEAP); Prof. Dr. Argemiro Midonês 

Bastos (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP); Prof. Dr. Williams Jorge 

da Cruz Macêdo (Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA); Prof. Dr. Rosivaldo dos Santos 

Borges (Universidade Federal do Pará – UFPA); Prof. Dr. Givago da Silva Souza (Universidade Federal 

do Pará – UFPA), Prof. Dr. Roberto Messias Bezerra (Universidade Federal do Amapá – Campus Macapá 

e membro efetivo da ABQ AP); Prof. Dr. Nayara Costa de Melo (Universidade Federal do Amapá – 

Campus Binacional/Oiapoque), Prof. Me. Ramon Gabriel Santos de Brito (Membro do Laboratório de 

Modelagem e Química Computacional – LMQC/UNIFAP), Olívio Farias de Oliveira e Danniel Alexsander 

da Silva Almeida, ambos do grupo Guide PC Gamer’s do Amapá. 

O evento contará com o patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq/440613/2020-5) e apoio do Laboratório de Modelagem e Química Computacional 

(LMQC/UNIFAP) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Universidade do Estado do Amapá 

(UEAP), Instituto Federal do Amapá (IFAP), Embrapa Amapá, Programa de Pós-Graduação em Química 

Medicinal e Modelagem Molecular da Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade de São Paulo (Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Química), SESC RJ, ABQ NACIONAL, 

ABQ PI, grupo Guide PC Gamer’s do Amapá, Equipe MinervaBots de Competição de Robótica 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG). 

O evento será totalmente gratuito (um certificado será emitido apenas para os inscritos no site do evento). 

As inscrições serão realizadas CLICANDO na imagem abaixo: 

 

http://abq-ap.org.br/snct2020/
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PROGRAMAÇÃO GERAL DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ 

HORÁRIO 21 DE OUTUBRO 22 DE OUTUBRO 23 DE OUTUBRO 

MANHÃ 

08:00 - 10:00 -------------------------- 

Minicurso 

Portas Abertas (PA) 
MC1 – Casa Inteligente 

INTERVALO 

10:20 - 12:00 
 Minicurso Mostra de Vídeos (MV) e Ciência 

Móvel (CM) -------------------------- MC1 – Casa Inteligente 

ALMOÇO 

TARDE 

14:00 - 16:00 -------------------------- 

Minicursos 

Portas Abertas 

PA 

Apresentação Virtual de Trabalho 

Científico 

MC2 – Introdução ao 

desenvolvimento de 

aplicativos de tecnologia 

Android. 

MC3 – Robótica & Arduino 

INTERVALO 

16:20 - 18:00 -------------------------- 

Minicursos 

Portas Abertas 

PA 

Talk Show 

MTC1- Café com arte e ciência 

MC2 – Introdução ao 

desenvolvimento de 

aplicativos de tecnologia 

Android. 

MC3 – Robótica & Arduino 

NOITE 

18:30–19:00h Cerimônia de Abertura   

19:00 – 20:00 Webinar de Abertura (WB1) WB2 WB3 

20:00 – 21:00   Encerramento 

Portas Abertas (PA) - Visita virtualmente aos laboratórios de diversas instituições de ensino e pesquisa do estado do Amapá; Ciência Móvel (CM) - a) Tour virtual no município de Macapá; Mostra 

de Vídeos (MV); WB1 - O ENSINO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO BÁSICA – Como a escola pode se preparar para essa nova realidade?; WB2 - PERSPECTIVAS DA 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Uma linha tênue entre as Ciências da Natureza e a Engenharia; WB3 - Nanociência na saúde: quais os desafios e impactos na qualidade de vida. 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA WEBINAR (1) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

WB1 – O ENSINO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

Como a escola pode se preparar para essa nova realidade? 

PALESTRANTE  MEDIADORES 

Palestrante 1 

Prof. Charles Soares 

Pimentel 

(SESC RJ) 

 

19:00 – 20:00h 

MEDIADOR 1: Prof. Dr. João Sammy Nery de Souza (ABQ-

PI/UFPI) 

MEDIADOR 2: Profa. Dra. Daniela Gonçalves de Abreu 

Favacho (Universidade de São Paulo – FFCLRP/USP – 

Ribeirão Preto) 

MEDIADOR 3: Prof. Dr. Frederico Anderson Passos Schoene 

(Diretor ABQ – Região Sudeste) 

MEDIADOR 4: Prof. Me. Kelton Luis Belém dos Santos 

(UNIFAP) 

 

BREVE RESUMO: 

A Inteligência Artificial (IA) está presente no dia a dia do cidadão do século XXI, seja através de seus 

dispositivos móveis ou da interação com variados artefatos inteligentes. No atual contexto tecnológico, a IA 

tem sido aplicada em situações que vão desde ações da área de Marketing, da Medicina, da Engenharia, da 

Política, de Recursos Humanos e de Serviços Financeiros até atividades de lazer, incluindo Games e Redes 

Sociais. Pelo fato dessa tecnologia estar presente em várias áreas da sociedade, através de uma computação 

cada vez mais ubíqua, a relação do cidadão comum com IA tem se dado de maneira passiva, como usuários 

diretos ou indiretos. Muitos indivíduos utilizam dispositivos inteligentes sem saberem que essa tecnologia 

avança a partir de interações com os seres humanos, com o ambiente onde vivem e a partir da obtenção, 

armazenamento e análise dos dados coletados. O usuário não possui um entendimento crítico a respeito de 

como essas interações ampliam o poder dos artefatos inteligentes. Essa falta de entendimento do usuário se 

justifica parcialmente pelo fato dessa tecnologia ter ampliado consideravelmente seu campo de atuação em 

um curto espaço de tempo. Esse quadro aponta para a necessidade de ações de letramento tecnológico 

voltadas para preparar o cidadão para uma realidade em que tecnologias como Big Data, Internet das Coisas 

e Inteligência Artificial serão cada vez mais utilizadas para buscar soluções para as necessidades humanas 

no sentido de facilitar a vida das pessoas, porém também terão o poder de impactar as relações de trabalho, a 

economia e a política (UNESCO, 2018). Nesse sentido, a educação básica se torna um importante espaço 

para que esse tema seja tratado e os conceitos que regem a IA possam ser apresentados. No Brasil, por 

exemplo, a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, de 21/11/2018, sugere o 

ensino de conceitos IA ao Itinerário Formativo de matemática do novo Ensino Médio. (Texto do 

Palestrante) 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA WEBINAR (2) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

WB2 – Palestra de Abertura - PERSPECTIVAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Uma 

linha tênue entre as Ciências da Natureza e a Engenharia 

PALESTRANTE  MEDIADORES 

 

Palestrante 2  

Prof. Kleniomar Lopes Dias 

(IFAP) 

 

19:00 – 20:00h 

MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos 

Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE) 

MEDIADOR 2: Prof. Dr. Williams Jorge da Cruz Macêdo 

(UFRA) 

MEDIADOR 3: Prof. Dr. Argemiro Midonês Bastos 

(IFAP) 

MEDIADOR 4: Prof. Dr. Tiago Marcolino de Souza 

(Rede Bionorte/ UEAP) 

 

BREVE RESUMO: 

Os seres vivos, em especial nós seres humanos, temos o privilégio de ter a nossa disposição uma 

“máquina” incrível: o nosso cérebro. Ele não é incrível apenas pela sua capacidade de armazenar 

lembranças, nem apenas por ser capaz de sentir emoções, mas também pela sua fascinante habilidade em 

aprender. Um ser humano dotado de um cérebro, é capaz de aprender qualquer coisa: desde a engatinhar na 

primeira infância, a falar, tocar piano, pilotar um avião, fazer uma cirurgia, construir um prédio, jogar 

xadrez, e até de programar uma máquina para ser inteligente! 

A Inteligência Artificial (IA) é a ciência que busca dotar máquinas de habilidades que antes eram 

exclusivas de nós humanos. Seu objetivo não é só fazer o que os humanos fazem, mas se possível fazer 

melhor, mais rápido, a um menor custo e sem cansar. E o espetacular nisso é que a IA tem atingido inegável 

sucesso em várias áreas: hoje temos assistentes pessoais, carros autônomos, sistemas especialistas de 

diagnóstico, chatbots, brinquedos inteligentes entre muitos outros exemplos. A IA esta mudando o mundo de 

uma maneira antes só imaginada na fixação científica, fazendo com que vivamos mais e melhor, 

solucionando problemas antes sem solução e o mais importante, trazendo muitas oportunidades de pesquisa, 

profissionais e de empreendimentos.  

Porém, embora nós humanos precisamos de um único elemento ou equipamento – nosso cérebro – 

para executar qualquer atividade que requeira inteligência, infelizmente na implementação de Inteligência 

Artificial não é assim: não existe um único elemento (modelo, algoritmo ou equipamento) ou área (Ciências 

da Natureza: Química, Física, Matemática, Ciência da Computação; Engenharias) que sejam tão versátil 

como nosso cérebro e que possa ser treinado para fazer qualquer coisa em Inteligência Artificial. De acordo 

com o problema devemos buscar qual a “ferramenta” mais adequada e quais formações são necessárias para 

o entendimento de sua aplicação e integrá-las. (Texto do Palestrante) 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA WEBINAR (3) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

WB3 – Nanociência na saúde: quais os desafios e impactos na qualidade de vida 

PALESTRANTE  MEDIADORES 

 

Palestrante 3 

Prof. Hugo Alexandre 

Silva Favacho 

(UNIFAP) 

 

19:00 – 20:00h 
 

MEDIADOR 1: Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos 

Santos (ABQ-AP / Rede BIONORTE) 

MEDIADOR 2: Prof. Dr. Rosivaldo dos Santos Borges (UFPA) 

MEDIADOR 3: Prof. Dr. Roberto Messias Bezerra (UNIFAP) 

MEDIADOR 4: Prof. Dr. Nayara Costa de Melo (UNIFAP- 

Campus Binacional- Oiapoque) 

 

BREVE RESUMO: 

O termo nanociência está relacionado ao estudo, manipulação e engenharia de matéria, partículas e 

estruturas na escala nanométrica (um milionésimo do milímetro). Isso permite a construção de materiais e 

equipamentos úteis em diversas áreas como na agricultura, sistemas de comunicação, esporte, saúde dentre 

outros. O curioso de materiais em escala nano e que se torna um dos motivos do grande interesse da 

nanociência é que as propriedades importantes como as propriedades elétricas, ópticas, térmicas e mecânicas 

são diferentes desses materiais em escala macro. Como isso pode ocorrer se é o mesmo tipo de material? O 

que isso pode trazer de benefício para as indústrias e para o consumidor final? 

No campo da saúde temos o emprego da nanotecnologia em medicamentos mais eficazes, em 

diagnósticos, na melhoria da qualidade de alimentos e até mesmo em reparação de tecidos. Com esse 

avanço, existe a possibilidade de tornar os produtos melhores em relação aos que não tem sistemas 

nanoestruturados para aplicação em diferentes enfermidades. 

No entanto, quando se trata de produtos farmacêuticos e cosméticos, é importante avaliar o racional uso 

dessa tecnologia para não ocasionar efeitos indesejáveis aos usuários. A nanotoxicologia é um ponto 

importante para abordar em decorrência dos benefícios e malefícios que produtos nanoestruturados podem 

ocasionar. Como a nanotecnologia ainda é uma inovação recente existe aspectos que precisam ser 

aprimorados e melhor compreendidos. É necessário que os desafios e dificuldades enfrentados no campo da 

nanociência sejam discutidos e resolvidos para assim a população ter mais segurança com a utilização desses 

produtos. (Texto do Palestrante) 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA MINICURSO (1) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

O minicurso 1 terá os ministrantes Olívio Farias de Oliveira (Designer) e Danniel Alexsander da 

Silva Almeida (arquiteto), ambos do grupo Guide PC Gamer’s do Amapá, ver maiores informações no 

website  https://guidepcgamers.com.br/a-guide/, com o título “CASA INTELIGENTE - CONECTANDO-

SE À CASA DO FUTURO”. 

 

MC1 – Casa Inteligente – Guide PC Gamer’s 

MINISTRANTE  DESCRIÇÃO 

Grupo Guide PC Gamer’s 

do Amapá 

Com o avanço da tecnologia hoje é possível facilitar a vida dos 

moradores utilizando automação residencial através de conexão 

como zigbee, wireless e outros tipos. Conforto, praticidade e 

facilidade são algumas das características que a automação 

residencial trará para a vida das pessoas. 

 

BREVE DESCRIÇÃO: 

O objetivo do minicurso é implementar o conceito de ecossistema de conectividade, a fim de 

trabalhar todos os aspectos de maneira conjunta. Embora este sistema seja ainda muito recente no Brasil, há 

países como os Estados Unidos que as casas inteligentes já são uma realidade. Muitas pessoas, buscando 

maior praticidade, segurança e bem-estar estão optando pelo sistema que facilita a vida. Vários ambientes da 

casa podem ser automatizados, como por exemplo:  

a) Iluminação - É possível controlar a intensidade e cor das lâmpadas dependendo do horário e acionar 

o desligamento automático delas; 

b) Sistema de Segurança Interno – Por meio da conectividade entre todos os aparelhos da residência, e 

possível ter sua segurança na palma da mão. Um exemplo é quando você está ausente de sua casa 

mais precisa ficar de olho na mesma. Com a automação e possível ter acesso ao sistema de vigilância 

em qualquer lugar do mundo. 

c) Público Alvo: Alunos de educação profissional e tecnológicas; empresa de segurança; Arquitetos; 

engenheiros; Designers de interiores.  

 

Finalizando, não só estes ambientes que foram citados podem ser automatizados, como inúmeros 

equipamentos e ambientes, todos de acordo com a sua necessidade de conforto e praticidade. A 

automação é o futuro e com o passar dos tempos, será uma das principais “coisas” que todos teremos 

implantada em nossas residências. (Texto dos ministrantes) 

 

https://guidepcgamers.com.br/a-guide/
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA MINICURSO (2) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

O minicurso 2 terá o ministrante Prof. Me. Ramon Gabriel Santos de Brito membro do 

Laboratório de Modelagem e Química Computacional (LMQC/UNIFAP), com o título “Introdução ao 

desenvolvimento de aplicativos de tecnologia Android”. 

MC2 – Introdução ao desenvolvimento de aplicativos de tecnologia Android. 

MINISTRANTE  DESCRIÇÃO 

Prof. Me. Ramon Gabriel 

Santos de Brito 

No atual cenário de isolamento social que estamos vivenciando 

devido à pandemia, fazer uso consciente da tecnologia Android, 

que a cada dia se torna mais presente em nosso dia, é uma 

proposta de ensino e aprendizado propício ao exercício 

interativo e descontraído. 

Aplicativos móveis para smartphones e outros dispositivos 

estão tendo um impacto generalizado em muitos setores da 

sociedade. Os aplicativos móveis podem ser amplamente 

classificados em categorias: a saber; aplicativos nativos; Web 

para dispositivos móveis e híbridos. Os aplicativos devem ser 

interativos para os usuários, além de fácil instalação por meio 

de download em plataformas seguras, como Google Play Store 

e iOS App Store. 

 

BREVE DESCRIÇÃO: 

O desenvolvimento de aplicativos é necessário ambiente especializado de desenvolvimento 

integrado, como Android Studio ou Eclipse. O aplicativo é primeiro testado usando dispositivos chamados 

emuladores, que é uma simulação de software do dispositivo de hardware real e, finalmente, o teste de 

campo é realizado. O design da interface do usuário móvel (UI) é outra parte essencial no desenvolvimento 

de aplicativos. A interface do usuário móvel é considerada como front-end, e os recursos de back-end 

incluem roteamento de dados, segurança e autorização e são fornecidos por componentes de middleware, 

como o Mobile Backend as a Service (MBaaS). 

O objetivo do minicurso é implementar noções básicas para o desenvolvimento de aplicativos de 

tecnologia Android, apresentando a plataforma de programação disponibilizada gratuitamente pelo Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts – MIT, bem como comandos básicos de programação em blocos livres, a 

fim de produzir aplicativos voltados à educação. Para participar do minicurso, o participante deverá ter 

como único pré-requisito, uma conta “gmail”. As instruções abordarão a produção do designer e a 

programação de um aplicativo básico que sirva de suportes para novos e mais avançados aplicativos 

almejados pelo participante do minicurso. (Texto do ministrante) 
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA MINICURSO (3) DA SNCT 2020 DO AMAPÁ 

 

O minicurso 3 terá os ministrantes Artur Henrique Teixeira do Amaral, Jomar Junior de Souza 

Pereira, Leonardo de Andrade Freire Nogueira, Danilo Paes da Silva, Tales Coutinho Moreira, 

Vinícius Ferreira Neves e Isabelli Pinto Gomes, ambos da equipe MinervaBots de Competição de 

Robótica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ver maiores informações no canal do youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCEw67cXJSVxswp8192paL3g, com o título “MC3 – Robótica & 

Arduino”. 

 

MC3 – Robótica & Arduino 

MINISTRANTES  BREVE DESCRIÇÃO 

 

MinervaBots Equipe de 

Competição de Robótica  

UFRJ 

 

 

Minicurso de conceitos básicos de eletrônica e programação 

utilizando arduino. Nesta aula partiremos do zero e 

concluiremos um simples projeto, ensinando conceitos como 

tensão, corrente, programação em C++, sensores e outros. 

 

 

 

ACESSE O SITE E INSCREVA-SE! 

  

 

 

 

 

http://abq-ap.org.br/snct2020/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEw67cXJSVxswp8192paL3g
http://abq-ap.org.br/snct2020/

