
Trabalho de casa 3 - MO812 e MC956 – Enviar link 21/11/16

1 Descrição

Produzir um video (som e imagem) de 3 a 10 minutos que discuta um tópico
de pesquisa em gestão de dados em eScience – atenção, o video deve neces-
sariamente abordar problemas computacionais associados a dados. Poderá
ser em ingles ou portugues.

O video pode ser apoiado por slides e objetos que facilitem o entendimento
do assunto. As seguintes perguntas deverão obrigatoriamente ser abordadas:

• Tópico discutido

Por exemplo - “Este video apresenta os problemas associados a versões
em bancos de dados médicos para pesquisa em e-Health”

• Situações de pesquisa em que o tópico é abordado

Por exemplo - “Versões são usadas em pesquisas médicas que requerem
acompanhamento do histórico de alternativas de tratamento de pa-
cientes”

• Área(s) da computação associada(s) ao tópico

Por exemplo - “Versões são muito estudadas em engenharia de software
e processamento de dados em geral”

• Ao menos um desafio a ser resolvido, associado ao tópico

Por exemplo - “O versionamento de dados, de uma forma geral, tem
problemas de desempenho e acesso à versão adequada. Para eHealth,
há vários desafios especificos associados à natureza e segurança dos
dados.”

• No que a solução do desafio mencionado contribui para a pesquisa em
outra(s) área(s)

Por exemplo - “O desenvolvimento de novos protocolos de segurança de
dados associados ao seu versionamento vai permitir que vários médicos
de diferentes especialidades trabalhem em conjunto em aspectos difer-
entes de uma mesma pesquisa, com dados de pacientes”
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Os alunos podem se inspirar em videos na Web, ou em competições de
video cientifico como, por exemplo, o FameLab

http://agencia.fapesp.br/cientistas que dao show de comunicacao/23201/

2 Regras e avaliação

O trabalho deve ser enviado via link para a professora, até o dia 21/11.
A nota levará em conta o conteúdo cientifico do video e a corretude dos
conceitos abordados.

Todos os videos serão vistos na aula de 22/11, na presença obrigatoria de
seus “produtores”.

Os videos autorizados terão seus links colocados na página da disciplina.
A nota levará em conta o nivel do aluno (graduação ou pós-graduação)
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