
 

 

Anexo II: Especificações da Chamada de Propostas de Pesquisa.  

Os temas de interesse da Fapesp e da Telesp e que serão objeto de Chamadas de Propostas de 

Pesquisa para projetos de pesquisa cooperativa entre pesquisadores de instituições de ensino 

superior e pesquisa no Estado de São Paulo e pesquisadores de empresas incluem, mas não são 

restritos a, dois grandes grupos.  

1. Serviços da Internet do Futuro 

2. Tecnologias de Redes TI & Telecom 

Novos temas e subtemas poderão ser incluídos, por decisão do Comitê Gestor da Cooperação 

Fapesp-Telesp. A seguir se descrevem os temas e subtemas. 

1. Serviços da Internet do Futuro 

a) Serviços de inclusão digital: nos quais são essenciais as considerações sobre o custo, já que 

inclusão implica em atendimento a usuários de baixa renda, bem como interfaces amigáveis, de 

fácil utilização, inclusive por pessoas fisicamente incapacitadas, iletrados digitais ou idosos.  

a.1) Desenvolvimento de Terminal de Baixo Custo. Propostas de pesquisa que 

contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para, por exemplo, 

PC na TV, Aplicativo/dispositivo que tenha capacidade para oferecer qualquer software 

com um serviço (desta maneira desde o Sistema Operacional até os editores de texto 

serão acessados pela Internet e executados em servidores remotos). Tal serviço permitiria 

acessar softwares de qualidade a custos consideravelmente menores que os custos das 

licenças. 

a.2) “Walled Garden”: Propostas de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento 

de conhecimento e tecnologias para conceber uma plataforma que disponibilize um 

conteúdo pré-definido de Internet e formatado para visualização na TV, ou seja, uma 

certa quantidade de informação web será traduzida para TV, com a intenção de facilitar o 

uso de internet por pessoas que ainda não possuem habilidade de navegação na web. Um 

projeto neste assunto poderia vir acompanhado de um estudo de modelos de negócio 

onde, por exemplo, a publicidade vinculada à comunidade, por localidade específica, 

viabiliza o oferecimento de acesso banda larga a comunidades de baixa renda. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Walled_garden_(media) ) 

a.3) Banda Larga Pré-Paga: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para conceber um ‘sistema de cobrança’ 

(billing) e um ‘sistema de geração de chave para uso da internet’ que possibilite o usuário 



 

ter acesso à internet banda larga por um tempo determinado pago previamente, 

considerando a possibilidade mais simples de uma integração com plataformas existentes 

de redes legadas (por exemplo DSL e wi-fi).  

a.4) Serviços Convergentes Fixo-Móvel: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para o desenvolvimento de serviços de 

voz (através de softphone, por exemplo), dados e vídeo que utilizem a infra-estrutura de 

rede fixa e móvel (GSM) – orientado ao público de baixa renda. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Softphone). 

b) Serviços avançados: nos quais o usuário pode ter a fibra óptica chegando em sua casa (FTTH 

– Fiber-To-The Home) para acessar canais de televisão em alta definição, serviços médicos 

avançados e serviços interativos, dentre outros.  

b.1) Serviços FTTX (Fiber-To-The-X, onde X = C(curb), H (home), D (desk), P 

(premises), etc.) (A rede KyaTera é um exemplo de FTTX, com X = Lab.) Visamos aqui 

a propostas de pesquisa que contribuam para a criação de conhecimento e tecnologias 

para se desenvolver serviços que demandem a utilização de tecnologia de fibras óticas; 

portanto que utilizem altíssima banda, tais como aplicações que fazem uso intensivo de 

vídeo de alta definição em tempo real. Um exemplo é o de plataformas e sistemas que 

proporcionem um ambiente de comércio P2P (peer-to-peer), onde 

conteúdos/produtos/serviços que demandem alta banda sejam produzidos e 

comercializados pela rede. (http://en.wikipedia.org/wiki/FTTX; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer)   

b.2) Plataforma de Serviços de Tele assistência: Propostas de pesquisa que contribuam 

para a criação de conhecimento e tecnologias para prestação de serviços social-

assistenciais à distância para grupos de pacientes e, em especial, para a terceira idade e 

deficientes, uso de videoconferência para o relacionamento entre pacientes com seus 

familiares e médicos e ainda com um centro de atenção especializado. Também oferecer 

dispositivos, na casa do cliente, que possam realizar exames médicos remotos, 

eventualmente com acompanhamento de outros médicos especialistas à distância. A 

plataforma deve centralizar os dados coletados e realizar o tratamento (numérico) 

necessário para apresentação de cada exame específico, que servirá para posterior 

diagnóstico. Além disso, imagina-se um portal web de tele medicina customizado de 

acordo com as preferências do médico, para que o usuário consulte seus exames e seu 

histórico ou agende consultas. (http://en.wikipedia.org/wiki/Telemedicine)  



 

b.3) Domótica Aplicável: Propostas de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento 

de conhecimento e tecnologias para a domótica (ou home automation, intelligent 

building, smart environments) é uma variante simplificada dos WebLabs do KyaTera. 

Consiste de uma plataforma e um conjunto de dispositivos para o controle remoto de 

eletrodomésticos, luzes, aparelhos de climatização e/ou dispositivos de segurança 

instalados no ambiente do cliente. O controle poderá ser realizado via celular ou internet. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Domotics)   

c) Serviços para pequenas e médias empresas: nos quais a Internet abre oportunidades para 

negócios inovadores, se exploram postos virtuais de trabalho, etc.  

c.1) Serviços Convergentes Fixo-Móvel: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para desenvolvimento de serviços de 

voz (através de softphone, por exemplo), dados e vídeo que se utilizem da infra-estrutura 

de rede fixa e móvel (GSM). – orientado ao público de PMES. 

c.2) Posto de Trabalho Virtual: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para Terminal “Thin Client” tanto para 

TI como para Telecomunicações, o dispositivo poderá ser de distintos tipos: de mesa, 

portátil, de mão, porém sempre deverá ser do tipo “thin client”, com reconhecimento de 

identidade via cartão de autenticação e/ou dispositivo biométrico, e todo o processamento 

e armazenamento e as comunicações deverão estar centralizados na rede. O terminal 

“thin client” deverá ter pelo menos as seguintes funcionalidades: VoIP, vídeo-

conferência e acesso remoto. A idéia geral deste produto é a de “Utility Computing” 

fornecido através de um “Thin Client”, ou seja, terá no seu ambiente de trabalho uma 

máquina sem processamento local e sem HD, no entanto através desta terá acesso a um 

servidor/plataforma na rede que disponibilizará processamento e memória remotamente. 

Este servidor deve dispor, ainda, dos softwares de uso corrente do cliente. Esta 

plataforma deve estar integrada a um sistema de cobrança (billing) que permita à empresa 

pagar “on demand”: pelo tempo de uso dos recursos (quando se trata de software) ou pela 

quantidade de dados processados (processamento), ou ainda pela quantidade de dados 

armazenados (quando se trata de memória). Todos os recursos devem ser provisionados 

automaticamente no momento em que são solicitados pelo cliente. O sistema deve 

também medir automaticamente o consumo dos recursos para o total faturamento por 

unidade de recurso utilizado. Portanto é necessário disponibilizar uma infra-estrutura “on 

demand” com gestão integrada de comunicações, armazenamento e processamento nos 

servidores virtuais. Os servidores virtuais devem ser independentes do hardware e do 



 

Sistema Operacional. P.Ex. Vshare um “subsistema operacional” que se conecta a uma 

aplicação para qualquer sistema operacional Windows o Unix com qualquer hardware. A 

plataforma do “Thin Client” pode ainda estar integrada a um sistema que ofereça uma 

quantidade fixa de processamento e memória simulando assim um PC convencional com 

uma determinada capacidade de processamento e memória. É desejável ainda, que com 

um usuário e senha, seja possível o acesso a partir de qualquer “Thin Client”, além de 

aplicações com utilização de VPN (Virtual Private Network) para acesso da própria 

residência. (http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_workplaces; 

http://en.wikipedia.org/wiki/VPN; http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client)  

c.3) Plataforma Multientorno Educativa: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para Conteúdos Educativos sobre 

distintos ambientes. Esperamos aqui serviços/produtos de e-learning onde a 

interatividade seja a tônica maior.  

c.4) Serviço Corporativo IMS (IP Multimedia Subsystem): Propostas de pesquisa que 

contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para Controle 

Centralizado e Auto gestionável de todas as comunicações dos empregados de uma 

empresa ou organização.   (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multimedia_Subsystem)  

d) Serviços para Grandes Empresas e Universidades: nos quais o grande volume de dados e a 

complexidade dos serviços abrem novos desafios quanto ao gerenciamento e segurança dos 

serviços Internet.     

d.1) Autenticação Biométrica Centralizada e ID Digital: Propostas de pesquisa que 

contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para reconhecimento 

do usuário por dispositivos biométricos (íris, polegar etc.) onde se associe uma 

identificação digital (ID) de modo centralizado com a finalidade de facilitar as transações 

eletrônicas. Serviço correlacionado com o da Administração Pública e o cartão de 

identidade eletrônica com autenticação biométrica. Em paralelo à identificação do cliente 

busca-se a identificação dos produtos/mercadorias em geral por RFID, com a mesma 

finalidade de facilitar as transações eletrônicas. Espera-se aqui pesquisa sobre o 

desenvolvimento de serviços, plataformas e sistemas de gerenciamento que favoreçam a 

expansão das transações eletrônicas através das facilidades e segurança da autenticação 

biométrica e do RFID (Radio Frequency Identification). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics)  

d.2) Supermercado Híbrido: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para prover uma solução tecnológica 



 

que permita ao supermercado ter somente um exemplar de cada produto. O cliente passa 

um identificador para executar a compra (registrando o produto e a quantidade desejados) 

e seus produtos são entregues na sua casa (varejo - supermercados, livrarias). 

d.3) Serviços de Gerenciamento de Saúde: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para sistemas de gerenciamento de 

informações de saúde que permitam integrar num mesmo banco de dados: histórico de 

internações, fichas médicas, exames médicos (inclusive com imagens) e etc.; permitindo 

que instituições autorizadas e médicos acessem, através de PDA (Personal Digital 

Assistant), celular ou computador, informações médicas de pacientes. Como por 

exemplo: fichas hospitalares, informações de laboratórios, dados de clínicas médicas, 

exames de pacientes (inclusive com imagens) como ultra-sonografia, tomografia, 

ressonância etc. 

d.4) Serviço Corporativo IMS: Propostas de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para sistemas de Controle Centralizado 

e Auto-gestionável de todas as comunicações dos empregados em uma empresa ou 

organização. 

d.5) Entorno Digital Avançado para os Profissionais de Saúde: Propostas de pesquisa 

que contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para ferramentas 

de software úteis para profissionais de saúde. 

15. Tecnologias de Redes TI & Telecom 

Avanços científicos e tecnológicos são necessários para o pleno desenvolvimento das aplicações 

e serviços Internet do futuro, especialmente serviços interativos. As tecnologias vão desde as 

redes dentro de uma casa, redes de acesso e backbones até software para o planejamento, 

gerenciamento e segurança dessas. Esses avanços devem ser acompanhados de 

desenvolvimentos de novos modelos de negócios para redes. 

a) Ambiente do Cliente – redes wireless com dispositivos plug-and-play: Propostas de 

pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias para o 

desenvolvimento do conceito do “Universal Broadband Gateway” visando a configuração 

automática de serviços e dispositivos no ambiente do cliente e a introdução de um ponto de 

garantia de política de tráfego. Assim os novos produtos desde notebooks, Set Top Box, até 

mesmo as novas geladeiras IP estariam conectadas e configuradas em uma rede wireless interna 

automaticamente, não existiria a necessidade de instalação por técnicos especializados. Cada um 

destes dispositivos seria reconhecido pela rede e todos os serviços destinados a cada um deles já 

seriam provisionados no momento em que a rede wireless os detectasse. Paralelamente a isto 



 

devemos relacionar o reconhecimento do usuário de cada um dos dispositivos, no contexto do 

conceito de IMS. 

b) Backbone: propostas de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de conhecimento e 

tecnologias para: 

b.1) IMS: Evolução da rede para serviços multimídia sobre redes IMS. Caracterização 

do QoS (Quality of Service) em função dos atributos de qualidade da rede (latência, perda 

de pacotes, jitter etc.) 

b.2) Sistema de cobrança (billing) por uso (“On Demand”): Capacidades de rede para 

serviços multimídia e tarifação universal em tempo real de serviços. 

b.3) Convergência Fixo-Móvel: Novas Arquiteturas de Plataformas de Serviço dentro do 

ambiente de rede convergente. 

c) Redes de Acesso: propostas de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de 

conhecimento e tecnologias para CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing): 

Caracterização dos elementos ópticos passivos de uma rede Gigabit PON (Passive Optical 

Network) visando à utilização de CWDM. (http://en.wikipedia.org/wiki/CWDM#Coarse_WDM; 

http://en.wikipedia.org/wiki/GPON)   

d) Plataformas e Softwares: propostas de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento de 

conhecimento e tecnologias para:  

d.1) E-marketplace: Acesso às capacidades da operadora e criação e composição de 

novos serviços. Plataforma para criar novos serviços como composição de serviços já 

existentes. (http://en.wikipedia.org/wiki/E-marketplace)  

d.2) Gestão Integral de Identidade: Aplicação de centralização de informações de 

histórico de consumo de clientes a partir do qual novas oportunidades de negócios são 

prospectadas por software (de inteligência Artificial), os resultados da prospecção devem 

ser expostos como “pop up” para o atendente quando o cliente entrar em contato com o 

Call Center. Os mesmos dados da prospecção poderão ser utilizados para uma 

propaganda personalizada na web, incluindo a seleção das imagens que devem ser 

expostas quando o cliente acessa um portal.     


