
 

NÚCLEO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

RESOLUÇÃO 02/19 
 
Aprova o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico 

“Blockchain: Estudos e Aplicações” 

 

1 

O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições 
regimentais, resolve: 

Art. 1 -  Aprovar o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico de código DT201902, coordenado pelo 
pesquisador Tiago Henrique Valadares Mendes de Moura e denominado “Blockchain: Estudos e 
Aplicações”, vinculado à Linha de Pesquisa “Computação Disruptiva”. 

Art. 2 -  São características do Projeto definido no parágrafo anterior: 

I. Descrição 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico de um sistema baseado em 
blockchain para a gestão da movimentação de ativos.  

II. Equipe inicial 

O projeto conta com a participação dos pesquisadores Matheus ícaro Martins e Caio Bedeshi. 

III. Produção inicial planejada e cronograma 

No primeiro semestre de 2019 foram realizadas 3 sprints (períodos de desenvolvimento de software 
com objetivos específicos), com os seguinte objetivos: validação modelo e estrutura do projeto; 
criação da estrutura blockchain e a API back-end; e a criação da infraestrutura dos serviços na 
nuvem e desenvolvimento front-end. Para o segundo semestre de 2019, espera-se realizar dois 
novos Sprint com o objetivo de continuar desenvolvendo o front-end do sistema, bem como 
aprimorar o funcionamento do mesmo como um todo. Para fim de ano, esperara-se ter o sistema 
pronto. 

IV. Financiamento 

Não há previsão de financiamento; a atuação no projeto é voluntária. 

Art. 3 -  O Coordenador do Projeto definido no artigo 1º deverá garantir o cumprimento da Portaria 
vigente que define o procedimento de criação de Projetos de Pesquisa. 

Art. 4 -  Esta Resolução entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 
contrárias. 

Publique-se e cumpra-se. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019. 

Profa. Dra. Íris Barbosa Goulart 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute 
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