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● Princípios atualmente importantes para as empresas
– interoperabilidade, modularidade, virtualização, informações em tempo real, 

orientação a serviços, descentralização e autonomia
● Assistentes virtuais 

– automatizar e auxiliar as pessoas na execução de algumas tarefas
● O tema não é novo, mas…

– Ainda existem diversas limitações quanto à complexidade na implementação de 
chatbots e assistentes virtuais mais sofisticados e inteligentes

– na integração com outros sistemas, flexibilidade e escalabilidade em termos de 
modificação e adição de novas ações, etc.

● Contribuição:
– plataforma Arisa Nest, baseada em PaaS, para a criação de assistentes virtuais / 

agentes
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Arisa Nest - Interface



Arisa Nest - Diálogos



Arisa Nest - Diálogos
Padrão: %meu nome e {friend_name};

Resposta: Muito prazer {friend_name}. Me chamo {bot_name};

Mensagem usuário: Olá, meu nome é Saulo

Resposta do bot: Muito prazer Saulo. Me chamo Arisa

Padrão: %quanto e {$1} mais {$2};

Resposta: O resultado é {@soma $1 $2};

Mensagem usuário: Quanto é 2 mais 5?

Resposta do bot: O resultado é 7

return tonumber(args[1]) + tonumber(args[2])

return wscall('math', 'sum', { a = args[1], b = args[2] })



Arisa Nest - Comportamentos



Arisa Nest - Implementação
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Arisa Nest – Plataforma de Agentes
● Múltiplos bots
● Executam algoritmos
● Consumem serviços web
● Podem conversar entre si para colaborar na resolução de problemas.
● Podem perceber ambientes (funcionalidades e interoperabilidades via serviços 

web e mensagens de usuários ou outros bots)
● Habilidade social
● Armazenam crenças para compor seu estado interno
● Executam scripts e comportamentos que podem alterar seu estado
● Podem agir de forma autônoma e proativa.
● É possível criar agentes desde puramente reativos, até os cognitivos, baseados 

em objetivos, utilidade, etc.



Arisa Nest – Plataforma de Agentes



Arisa Nest – Plataforma de Agentes



Casos e Testes
● 1º – Estágio no curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSC, 

em 2018, pelo aluno Ricardo Ventura e aplicado na secretaria acadêmica 
do curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PosMec)



Casos e Testes
● 2º – Bot Riunita (2017-

2018) Projeto de 
pesquisa do Artigo 170 
pelo acadêmico Laércio 
de Sant’Anna Filho para 
o Repositório 
Institucional (RIUNI) da 
Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL)



Casos e Testes
● 3º – CMBOT, TCC de  

Itamar Ghidini e 
Winicius Mattos (2018) 
no curso de Sistemas de 
Informação da UNISUL. 
Aplicado no ambiente de 
desenvolvimento da 
empresa em que um dos 
alunos era funcionário.



Casos e Testes - Ventura
● 4o – Projeto de Final 

de Curso (PFC) do 
aluno Ricardo 
Ventura 2019), do 
curso de Engenharia 
de Controle e 
Automação da UFSC



Casos e Testes - Ventura
● Informar o índice de aproveitamento semestral acumulado do aluno
● Informar as aulas de um dia na semana
● Informar cardápio do dia no restaurante universitário
● Informar a nota das disciplinas cursadas
● Alterar e-mail cadastrado
● Fazer matrícula
● Fornecer histórico semestral
● PROATIVIDADE: informar diariamente as aulas do usuário do dia seguinte.
● Automatizar o processo do coordenador de estágios e PFC

– analisar alguns critérios do termo de compromisso
– pesquisar informações em diferentes locais,
– Enviar resultado ao coordenador e ao aluno por e-mail



Casos e Testes - Ventura



Casos e Testes - Atuais
● PFC do curso de Automação da UFSC - Murilo R.P. Leite, 

continuação do projeto do Ricardo Ventura na PosMec;
● Projeto PUIC do aluno João R.S.K. Buckstegge (UNISUL);
● Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Automação e Sistemas (PGEAS) na UFSC - Brunno A. 
Machado;

● Teste de utilização de assistentes virtuais para o PJe 
(Processo Judicial Eletrônico) do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).



Conclusões
● Apresentada a Plataforma Arisa Nest
● Base em  SOA e PaaS
● Recursos de gerenciamento de uma base de conversação, crenças, 

scripts, comportamentos proativos, acesso a WS SOAP e REST.
● Apresentados algumas plataformas atuais para identificar recursos e 

fazer uma análise comparativa com a Arisa Nest.
● Apresentada como um ambiente de criação de agentes
● Foram apresentados alguns casos que utilizaram a plataforma como 

base para projetos
● A Plataforma mostrou tem se mostrado uma interessante ferramenta, 

tanto para chatbots como para assistentes virtuais e agentes



Conclusões
● A Arisa Nest está em constante evolução
● Foco de pesquisa no seu desenvolvimento
● Projetos que a utilizam como plataforma para assistentes virtuais.
● E à partir de agora?

– Projetos já citados encontram-se em processo de criação e avaliação
– Estão sendo feitas várias implementações para melhor usabilidade
– Criação de mais funções de acesso aos recursos da plataforma pelos scripts e 

comportamentos
– Funcionalidades para o bot criar, excluir e editar contextos, diálogos e crenças da sua 

própria base de conhecimento
– Funcionalidade dos bots poderem se clonar, criar outros bots e migrar para outros 

servidores e
– Em análise, a adição de um recurso de comportamentos baseado em agentes BDI
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