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Relatório de Cumprimento do Objeto

Execução do Objeto:

(X) Houve cumprimento total

( ) Houve cumprimento parcial

( ) houve devolução  integral

Atividades previstas:

As atividades previstas no escopo do presente projeto são:

desenho e produção de uma película tátil de baixo custo voltada à entrada de texto em dispositivos
móveis por meio do caracteres Braille, a ser fabricada em impressoras 3D. 

1. 

desenvolvimento de uma aplicação para digitação de texto em usando a composição de células
Braille, integrada nas plataformas Android e IOS na forma de um teclado virtual.

2. 

Teste do aplicativo e da película com usuários cegos para verificação da sua usabilidade e
identificação de possíveis necessidades de adequação/reestruturação da solução.

3. 

Divulgação do trabalho.4. 

Meta prevista:

A meta geral prevista é o desenvolvimento de uma ferramenta para apoio ao ensino Braille. As metas
específicas são:

a. Um modelo de película tátil de baixo custo, a ser produzida em impressora 3D, que facilite a entrada de
texto em Braille usando um aplicativo planejado dentro do escopo do projeto.

b. Um aplicativo multiplataforma desenvolvido para dispositivos móveis de tela de toque que permita a
escrita de texto a partir da composição de células braille, com retorno visual, de áudio e tátil.
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c. Um material de didático/pedagógico para auxiliar o ensino de Braille por meio da solução elaborada.

d. Publicações para a comunidade científica e para o público alvo.

Atividades Executadas:

Um aplicativo de teclado virtual para entrada de texto usando os símbolos Braille foi projetado e
implementado para duas principais plataformas de smartphones - iOS (Apple IPhone) e Android.

Um modelo de película foi também projetado para ser acoplado à telas de smartphones visando facilitar a
digitação de texto usando o aplicativo.

Uma série de testes do aplicativo e da película foram realizados envolvendo tanto os membros do projeto
quanto alguns alunos cegos da UFG, estes últimos como voluntários. Isso resultou em diversos
aperfeiçoamentos da película e do aplicativo, os quais são hoje mais intuitivos e simples de utilizar.    

Como parte do projeto, também foram realizados estudos sobre a digitação de texto usando o Braille em
smartwatches, com a geração de produção técnica acadêmica. No entanto, em função da dificuldade de
aquisição dos smartwatches, o projeto foi readequado para focar apenas em smartphones.

Um material didático-pedagógico foi produzido para auxiliar o ensino do Braille utilizando o aplicativo e
a película.

Adicionalmente, como ferramenta complementar para estimular o aprendizado do Braille por pessoas
cegas, começou a ser desenvolvido, no escopo do projeto, um motor ("engine") de jogo RPG. O aplicativo
está executando em Android e iOS e contém um jogo introdutório. Um segundo jogo começou a ser
adaptado e deverá ser liberado futuramente.

O trabalho da pesquisa foi divulgado em diversos veículos. Entre eles, destacam-se:

Em programas para a TV UFG

Programa Se liga na UFG! 5a Temporada, Episódio 135, exibido em 01/07/2019. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=cZyajsHrSjI

Programa Viver Ciência - 7ª temporada, Episódio 19, exibido em 04/06/2019. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7d2L6eljvaA.

Em uma entrevista para a Rádio Universitária da UFG em 03/07/2019.

Em um workshop com o Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio às Pessoas com Deficiência
Visual (CEBRAV - Goiânia/GO) realizado em setembro de 2018.

No artigo referenciado por LUNA, M. M.; SOARES, F. A. A. de M. N.; NASCIMENTO, H. A. D.;
QUIGLEY, A. Braille Text Entry on Smartwatches: An Evaluation of Methods for Composing the
Braille Cell. Proceedings of the ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing
Systems. New York, NY, USA: ACM, 2019. (EICS ’19), p. 19:1–19:6. ISBN 978-1-4503-6745-5.
Disponível em: <http://doi.acm.org/10.1145/3319499.3328233>.

SEI/UFG - 1108999 - Relatório https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web...

2 de 4 27/02/2020 17:46



Meta Executada:

Todas as metas do projeto foram cumpridas. Foram projetados e desenvolvidos o aplicativo de teclado
virtual para Android e iOS, um modelo de película para celulares e um material didático-pedagógico para
o ensino do Braille usando a solução proposta. Além disso, um motor de jogo RPG para estimular a
digitação de texto usando o teclado Braille foi desenvolvido. Os resultados do trabalho foram e continuam
a ser divulgados.

Ações Adotadas para Sanar as Dificuldades de Modo a Assegurar o Cumprimento do Objeto:

Os smartwatches adequados para o desenvolvimento de aplicações no escopo do projeto não são
comumente encontrados no mercado varejista e a sua aquisição por órgãos públicos é muito difícil, uma
vez que a maioria dos fornecedores não possuem SICAF (ou, quando o possuem, não estão dispostos a
comercializar em pequenos volumes). Dessa forma, houve necessidade de adequação do projeto junto à
CAPES, a fim de focar o trabalho no desenvolvimento de aplicações exclusivamente para smartphones.
Isso, contudo, não prejudicou o alcance das metas, já que os smartphones constituem uma tecnologia
amplamente utilizada por deficientes visuais com o intuito de obter maior integração social e acesso a
informações. 

Comentários Adicionais:

A especificação e a abertura do processo de aquisição das impressoras 3D foi realizado entre setembro e
outubro de 2019, a fim de adquirir tais equipamentos apenas quando o aplicativo de teclado virtual (para
Android e iOS) já estivesse pronto e, assim, as películas pudessem ser confeccionadas e imediatamente
testadas. Infelizmente, algumas etapas do processo de aquisição que independem do nosso trabalho
demoraram mais tempo do que o esperado, sendo que a informação que temos é que os equipamentos
ainda estão para chegar na UFG. Em contato com o DED/CAPES, fomos informados que apenas os
recursos financeiros encaminhados para a UFG até o término da vigência do TED e cujos empenhos e
nota fiscal também tenham sido emitidos dentro desse período podem ser utilizados para pagamento de
despesas. Esperamos que esse tenha sido o caso, já que as impressoras 3D são importantes para a
impressão de películas que serão utilizadas por deficiente visuais no contexto da Universidade Aberta do
Brasil e de futuras ações voltadas ao aprendizado de Braille.

Por fim, como o prazo de conclusão do projeto com a CAPES foi estendido até 28 de dezembro de 2019,
trabalhamos com os bolsistas no aperfeiçoamento do aplicativo, da película e do material didático-
pedagógico até a data final do contrato. Consequentemente, solicitamos em dezembro o pagamento de
última mensalidade da bolsa para os alunos bolsistas, dentro da dotação orçamentária para tanto. O mês
de referência do trabalho é dez/2019, mas entendemos que o pagamento dessas bolsas somente seria
possível em janeiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Alexandre Dantas Do Nascimento,
Coordenador, em 20/01/2020, às 23:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1108999 e o código CRC 0D7EB6B3.

Referência: Processo nº 23070.015139/2018-67 SEI nº 1108999
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