
           Diário de Bordo  

Participantes:  

● Pedro Augusto Ribeiro Marques 
● Leonardo Da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento E Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 13 / 08 / 2020 (19:00 - 20:30) 

Conteúdo da reunião: 

Nesta reunião o grupo pôde discutir alguns aspectos iniciais em relação ao            
projeto, onde estava em pauta, qual seria o tema do projeto, seu nome e qual               
seria as funções dos participantes, Porém, de lá saímos com apenas poucas            
coisas definidas, já que estávamos á espera das orientações dos professores           
responsáveis pelo projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes:  

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 21 / 08 / 2020 (19:00 - 20:30) 

Conteúdo da reunião : 

Nesta reunião o grupo discutiu alguns possíveis temas para serem trabalhados           
e assim poder desenvolver um projeto em cima dos problemas levantados no            
Brainstorm. Resolvemos que iríamos procurar um tema real do cotidiano para           
trabalhar em uma solução. Discutimos as diversas possibilidades que teríamos          
como base para um projeto relacionado a Redes de Computadores, e então foi             
decidido criar um Formulário com perguntas voltadas ao público, com questões           
como: 

Quais problemas normalmente eram encontrados em seu dia-dia? 

Tais problemas poderiam ser resolvidos de forma tecnológica, ou         
automatizada? Se sim, como? 

Com isso, tais respostas avaliadas e colocadas em discussão entre o grupo,            
podemos chegar a um consenso dos maiores problemas, que diversas pessoas           
enfrentavam em seu cotidiano, onde começamos a trabalhar em ideias em           
base as respostas, de como resolver tais empecilhos. 

 

Link da pesquisa: 

https://forms.gle/bFEJtyELTo9CUQqM6 

 

 

 



           Diário de Bordo  

 

Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☑Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião -  03 / 09 / 2020 (17:00 - 17:30)  (17:30 - 18:30)  

Conteúdo da reunião: 

O primeiro checkpoint realizado pelo grupo junto a um dos orientadores, onde            
lhe contamos nossas ideias e o que havíamos realizado até o momento, foi nos              
dado sua opinião em relação ao projeto, como melhorá-lo e ideias que seriam             
mais plausíveis para o momento. Contudo pudemos dar continuidade ao          
projeto que já tínhamos em mente. Após o checkpoint decidimos levantar as            
respostas do formulário compartilhado ao público, logo organizamos as ideias          
que poderiam se relacionar e o projeto foi firmemente decidido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

 

Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☑Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião -  10 / 09 / 2020 (17:40 - 18:10) 

Conteúdo da reunião: 

Nesta reunião o grupo pode contar com o feedback de um segundo orientador             
para poder ter uma ideia baseada em diferentes opiniões, contamos sobre o            
que pretendiamos fazer e o orientador nos deu algumas ideias de possíveis            
integrações para o projeto que estamos desenvolvendo e nos incentivou que           
nossa idéia atual era boa, porém, necessitava de um melhor desenvolvimento,           
então seguimos nesta linha de pensamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 10 / 09 / 2020 (17:00 - 17:30) 

Conteúdo da reunião : 

Após a orientação do professor, fizemos uma nova reunião para realizarmos o            
cronograma que nos ajudaria a organizar o planejamento de nosso projeto,           
dando uma representação gráfica, Determinamos tarefas específicas a cada         
integrante ativo do grupo até o momento e estipulamos datas para o            
desenvolvimento e a conclusão de tais tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes:  

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☑Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião -  24 / 09 / 2020 (17:00 - 17:30) 

Conteúdo da reunião : 

Neste segundo checkpoint nós atualizamos nosso orientador de como estava o 
andamento de nossas atividades, colocamos em pauta tudo o que tínhamos 
feito e o que faltava fazer, além de definir algumas datas para determinadas 
tarefas, feito isso conseguimos alinhar as ideias e dar continuidade ao 
desenvolvimento com apoio do orientador comentando e conduzindo a partir do 
que conversamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião -  01 / 10 / 2020 (12:20 - 15:30) 

Conteúdo da reunião : 

Nesta reunião todos os integrantes ativos do grupo se reuniram para completar            
as tarefas propostas pelo professor, a primeira que foi colocada em discussão            
foi o resumo em relação ao nosso projeto. Entre conversas e ideias, fomos             
desenvolvendo o texto que consistia em explicar as diretrizes do projeto           
desenvolvido, ou seja, como surgiu a ideia, quais seriam suas aplicações, e            
principalmente, qual seria seu diferencial. Quando pensamos ter finalizado,         
pedimos opiniões de outros orientadores e conseguimos esclarecer as dúvidas          
que ainda pairavam nosso resumo, assim terminando ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☑Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião -  01 / 10 / 2020 (16:40 - 17:10) 

Conteúdo da reunião : 

Após a conclusão de nosso resumo, tivemos um curto período de descanso, e             
voltamos a outra reunião com nosso orientador, neste terceiro checkpoint,          
discutimos o andamento do grupo, o rendimento dos participantes, e a           
importância de seguir a risca os prazos antes definidos no cronograma, o            
professor definiu que nosso grupo estava tendo rendimentos e os prazos           
estavam quase todos em dia, confirmamos tudo que foi perguntado, e demos            
seguimento ao projeto. 
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Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 02 / 10 / 2020 (13:20 - 21:00) 

Conteúdo da reunião : 

Mesmo já fazendo experiências a partir da ideia que o grupo teve, nós 
resolvemos realizar alguns testes envolvendo os códigos para colocar em 
prática tudo que pensamos. Após algumas tentativas e horas de pesquisa 
conseguimos alguns resultados satisfatórios, que nos agradaram bastante. O 
protótipo feito até então, conseguiria mapear a face da pessoa que estivesse 
no campo de visão da câmera, assim detectando suas expressões faciais para 
então  identificar suas emoções, assim gerando um relatório com base no 
reconhecimento efetuado. Contudo isso foi um grande avanço para o nosso 
projeto.  
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Participantes: 

● Pedro Augusto Ribeiro Marques  
● Leonardo da Silva Pereira 
● Jefferson Nascimento e Silva 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 01 / 10 / 2020 (17:15 - 21:00) 

Conteúdo da reunião : 

Nesta o grupo se reuniu para o desenvolvimento de tarefas importantes 
demarcadas de acordo com o cronograma, passamos algumas horas para 
ajustar todas as atividades que deveriam serem entregues logo menos, após 
algumas discussões colocamos o nosso diário de bordo em dia e definimos 
algumas ideias que se encontravam ocultas dentre os integrantes do time até o 
devido momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


