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de estrelas de bósons e estrelas estranhas (strange stars); e
d) estudo da coalescência de estrelas de nêutrons.
	Diagnóstico de explosões solares nos
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Fazem parte do escopo deste projeto: aceleração de
partículas e produção de radiação em explosões solares;
mecanismos de conversão de energia e processos de fragmentação; transporte de elétrons na coroa solar; novas
abordagens com diagnósticos nas faixas milimétrica/infravermelho (48 GHz, Itapetinga, novo telescópio submilimétrico) complementadas por dados em raios X e gama
(satélite Yohkon e CGRO) e ondas milimétricas (Bima).
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Gerenciamento e composição automática
de serviços web semânticos
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Serviços web representam uma tecnologia extremamente relevante para prover interoperabilidade. Um
importante passo para o desenvolvimento de aplicações
complexas baseadas em serviços web é a habilidade de
selecionar e integrar serviços heterogêneos oriundos de
diferentes fontes. Além disso, sempre que não for possível
encontrar um único serviço capaz de desempenhar certa
tarefa, seria importante a existência de meios (automáticos ou semiautomáticos) para compor serviços básicos de
forma que, combinados, estes executassem a tarefa desejada. Este projeto de pesquisa visa estender a pesquisa realizada durante o doutorado do proponente realizado no
Instituto de Computação da Unicamp e intitulado “Gerenciamento de workflows científicos em bioinformática”.
Além da generalização da aplicação de serviços web para
todas as áreas de conhecimento, este projeto visa explorar
o conceito de serviços web semânticos de forma a permitir que sistemas de software, baseados em planejamento
em inteligência artificial, possam compor serviços básicos
para desempenharem tarefas mais complexas. Adicionalmente, este projeto irá combinar os recursos oferecidos

pelos modelos ontológicos para anotação de serviços web
semânticos (WSMO, WSDL-S e OWL-S) com os padrões
de workflows (workflow patterns) a fim de possibilitar o
desenvolvimento de uma infraestrutura robusta e extensível para o gerenciamento e composição de serviços web
semânticos.
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A complexidade existente atualmente no mundo
corporativo tem exigido grande dinamismo por parte das
infraestruturas de TI ao oferecer soluções técnicas para
a realização de negócios. Para atingir seus objetivos, as
organizações precisam usar eficientes técnicas de gestão
de processos de negócio, o que pode ser facilitado pela
computação orientada por serviços – principalmente pelos serviços web. A gestão de processos precisa oferecer
às organizações dinamismo e flexibilidade, para que elas
se tornem competitivas em sua área de atuação. Porém
alguns desafios precisam ser enfrentados para que essas
tecnologias cumpram perfeitamente seu papel no fornecimento do ambiente computacional desejado pelas organizações. Um importante requisito é possibilitar o reúso
em diferentes etapas da gestão de processos, bem como
em diferentes tipos de artefatos manipulados durante sua
aplicação. Além disso, é importante que técnicas de desenvolvimento de software sejam adaptadas para apoiar o
desenvolvimento de novas soluções de TI baseado em gestão de processos e orientação a serviços. O objetivo deste
projeto de pesquisa é oferecer uma abordagem completa
de linha de produto para a gestão dinâmica de processos
de negócio baseados em serviços web, centrada em templates contratos eletrônicos entre organizações cooperativas. Linha de produto é uma abordagem da engenharia de
software que visa racionalizar o reúso no desenvolvimento de sistemas, a qual pode ser adaptada para a gestão de
processos de negócio. Um grande desafio neste projeto é
criar uma linha de produto com aspectos dinâmicos, normalmente não necessários no desenvolvimento de software convencional.
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