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1. Contexto
A assinatura é utilizada desde a antiguidade como forma de identificação, sendo 

utilizada, por exemplo, com muita frequência em bancos até os dias de hoje e amplamente 
utilizada em documentos oficiais em todo o mundo. A assinatura convencional está sendo 
substituída por outros métodos de autenticidade pessoal, como por exemplo a assinatura 
biométrica, porém a assinatura escrita ainda está bem presente no nosso dia-a-dia pela sua 
eficiência e praticidade.

Como um exemplo podemos citar o sistema eleitoral, que até pouco tempo atrás, o voto 
era computado apenas mostrando um documento oficial com foto, e então a assinatura do 
eleitor. O mesmo processo ocorre em Vestibulares e Concursos públicos no país. Porém, não 
existe nenhum meio de comprovar e validar a assinatura de uma maneira rápida e versátil. 
Assim, abrindo espaço para falhas, como podemos perceber em algumas notícias, como casos 
de pessoas realizando as provas de vestibulares em lugar de outra pessoa,[1] ou até mesmo 
votando[2].

2. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo o estudo e a implementação de um sistema para 

dispositivos móveis, tendo este como objetivo a validação e reconhecimento de assinaturas. 
Para isso, o sistema precisaria recolher algumas assinaturas inicialmente, para que o sistema 
pudesse aprender e então passar a reconhecer aquela assinatura de uma maneira prática e 
fácil.

Para isso, utilizaria a própria tela do aparelho para capturar a assinatura do indivíduo, o 
que possibilitaria utilizar uma avaliação da assinatura online, uma vez que as informações 
como velocidade, pressão e trocas de sentido(nos eixos) estariam disponíveis, enriquecendo 
assim os dados para a verificação[3].

Esse sistema seria utilizado em documentos onde a assinatura é usada para o 
reconhecimento de pessoas. Como por exemplo, podemos citar Contratos, Vestibulares, 
Concursos, Sistemas de Votação, Atas de Presença e afins. 

Os atributos levantados em análise inicial foram adaptados do trabalho de Heinen [4], 
que são: Números de vezes que a caneta é levantado do papel (analisando as 
descontinuidades), densidade de pontos e Contagem de pseudo-vetores em cada quadrante. E 
como classificador, foi levantado inicialmente utilizar o MultiLayer Perceptron(MLP) para 
treinamento e classificação.
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3. Cronograma
Cada coluna representa uma semana. 

4. Possíveis Avaliadores
   
 Possíveis avaliadores do trabalho:

• Adriano Lorena
• Leandro M. Almeida
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6. Assinaturas
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