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VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019

Título:
AVR - Alto Vale Robótica: Capacitação, divulgação e compartilhamento de
conhecimentos, habilidades e atitudes na formação de recursos humanos
especializados nas áreas da Robótica

Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: SUBMETIDA
Município de
Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional

Público Alvo Interno: Alunos do curso técnico das áreas de informática, eletroeletrônica & alunos das
graduações de Ciências da Computação e Mecatrônica

Público Alvo Externo: Profissionais da área de engenharia, extensionistas, profissionais da área de educação
de escolas públicas ou privadas, profissionalizantes ou não

Unidade Proponente: RIO DO SUL - UU - COORD. GERAL DE ENSINO / CAMP/RSUL
Unidade
Orçamentária: -

Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: MULTIDISCIPLINAR
Área do CNPq: Engenharias
Fonte de
Financiamento:

FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes
Envolvidos: 0

Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 150 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: EDUARDO BIDESE PUHL
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 Um projeto de engenharia mecatrônica se destaca por envolver conhecimentos de diferentes áreas para
construção de um sistema ou equipamento. Esta multidisciplinariedade está presente no projeto de robôs,
principal exemplo de um sistema mecatrônico. No contexto da robótica existem inúmeras categorias de robôs,
entre elas, o desenvolvimento de robôs para competições de robótica e educação possuem o papel de incentivar
os alunos interessados na área à aprofundar seus conhecimentos e ter uma experiência prática de projeto,
construção e programação de robôs. Nestes ambientes, os alunos são organizados em equipes que
desenvolvem robôs para solucionar diferentes desafios, desde resgate até estratégias de locomoção em
ambientes fechados. O presente projeto de extensão tem como um de seus objetivos catalisar as ações do
grupo de robótica AVR - Alto Vale Robótica. O grupo AVR conta com participação de alunos do curso de
Engenharia Mecatrônica do Campus Rio do Sul. O objetivo com este projeto é possuir um bolsista com
Dedicação Exclusiva para planejamento, organização, execução e avaliação das ações do grupo. Hoje o AVR é
formado por alunos voluntários. O projeto conta com a infraestrutura da Unidade Tecnológica e os
conhecimentos técnicos são fornecidos por meio do professor Tutor, e outros integrantes do grupo de pesquisa
e extensão INOVA Mecatrônica. Constata-se que a participação dos alunos do curso de Engenharia Mecatrônica
tem contribuído na sua formação preparando-os para resolver problemas e trabalhar em equipe. Resultado
disso, são que os alunos voluntários normalmente após 6 meses ou 1 ano já estão fazendo parte de algum
projeto dentro ou fora do IFC, ou estágios em empresas da comunidade riosulense. O projeto ainda tem o papel
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de integrar e automaticamente motivar o aluno, que passa a se envolver em um ambiente de ensino, pesquisa
e extensão. Constata-se o que o AVR também atua como ferramenta para diminuição da evasão nas fases
iniciais do curso.
Palavras-Chave:

 educação baseada em projeto, capacitação, grupo de robótica, oficinas
Justificativa: 

 O AVR (Alto Vale Robótica) nasceu como um evento científico e tecnológico para estimular os alunos da região
do Alto Vale no estudo de eletrônica, programação e robótica. A primeira edição aconteceu em 2014 e contou
com a modalidade “Robô seguidor de linha” onde um robô autônomo deve percorrer um percurso guiado por
sensores. Participaram desse evento cerca de 90 pessoas entre participantes da competição, público interno e
externo. Com o início do curso de Engenharia Mecatrônica em 2017 o AVR se tornou um grupo de capacitação
nas áreas correlatas à Robótica com foco nos alunos ingressantes do curso. O início foi tímido, mas em 2018 e
2019 novos alunos foram selecionados para o trabalho voluntário no AVR via um teste de seleção devido ao
número de interessados em participar. Os alunos voluntários estudam tópicos relacionados principalmente a
programação, manufatura aditiva (impressão 3D), eletricidade e eletrônica básica que são os fundamentos para
suas ações de divulgação de conhecimento e capacitação de novos integrantes. Estes tópicos serão
aprofundados durante o curso de Engenharia Mecatrônica mas com o AVR é possível experimentar as
tecnologias e adquirir conhecimentos, mesmo que incipientes, antes do aluno chegar ao módulo
profissionalizante do curso. É claro que a participação no AVR contribui decisivamente na motivação dos alunos
e propicia que atuem em outras atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro ou fora do IFC mais
rapidamente. Esse é o contexto interno do AVR, mas o objetivo com esse projeto de extensão é catalisar a
atuação do AVR em outras áreas da comunidade interna e também externa. No contexto da comunidade
interna, percebe-se que o AVR pode atuar como uma equipe de capacitação de alunos de outros cursos técnicos
ou superiores em tecnologias importantes no dia-a-dia dos alunos, como Internet das Coisas, programação de
microcontroladores (Arduino e ESPs), projeto e impressão de componentes usando impressão 3D. Mas também
o AVR poderia ser encarado como uma oficina dentro do IFC Campus Rio do Sul onde alunos podem estudar,
projetar e/ou consertar hardwares ou sistemas importantes para outras áreas, como agronomia. Já no contexto
da comunidade externa, o AVR possui uma equipe que pode auxiliar as escolas públicas ou privadas na
capacitação de professores para atuarem como docentes nas aulas de robótica que estão sendo implantadas
nas escolas da região do Alto Vale do Itajaí. É de conhecimento público que colégios da rede particular do Alto
Vale do Itajaí já possuem aulas de robótica na suas grades curriculares. O estado de SC adquiriu também KITs
de robótica faz alguns anos, contudo, por ausência de profissionais qualificados para utilizar os KITs os mesmos
estão armazenados e não estão em uso em muitas escolas do Alto Vale. Neste contexto, o AVR tem o objetivo
de ser um agente propulsor para divulgação e compartilhamento de conhecimentos na área de robótica
educacional e para isso se baseia fortemente no modelo de ensino baseado em projetos que é aplicado na
Engenharia Mecatrônica.
Resumo: 

 Um projeto de engenharia mecatrônica se destaca por envolver conhecimentos de diferentes áreas para
construção de um sistema ou equipamento. Esta multidisciplinariedade está presente no projeto de robôs,
principal exemplo de um sistema mecatrônico. No contexto da robótica existem inúmeras categorias de robôs,
entre elas, o desenvolvimento de robôs para competições de robótica e educação possuem o papel de incentivar
os alunos interessados na área à aprofundar seus conhecimentos e ter uma experiência prática de projeto,
construção e programação de robôs. Nestes ambientes, os alunos são organizados em equipes que
desenvolvem robôs para solucionar diferentes desafios, desde resgate até estratégias de locomoção em
ambientes fechados. O presente projeto de extensão tem como um de seus objetivos catalisar as ações do
grupo de robótica AVR - Alto Vale Robótica. O grupo AVR conta com participação de alunos do curso de
Engenharia Mecatrônica do Campus Rio do Sul. O objetivo com este projeto é possuir um bolsista com
Dedicação Exclusiva para planejamento, organização, execução e avaliação das ações do grupo. Hoje o AVR é
formado por alunos voluntários. O projeto conta com a infraestrutura da Unidade Tecnológica e os
conhecimentos técnicos são fornecidos por meio do professor Tutor, e outros integrantes do grupo de pesquisa
e extensão INOVA Mecatrônica. Constata-se que a participação dos alunos do curso de Engenharia Mecatrônica
tem contribuído na sua formação preparando-os para resolver problemas e trabalhar em equipe. Resultado
disso, são que os alunos voluntários normalmente após 6 meses ou 1 ano já estão fazendo parte de algum
projeto dentro ou fora do IFC, ou estágios em empresas da comunidade riosulense. O projeto ainda tem o papel
de integrar e automaticamente motivar o aluno, que passa a se envolver em um ambiente de ensino, pesquisa
e extensão. Constata-se o que o AVR também atua como ferramenta para diminuição da evasão nas fases
iniciais do curso.
Palavras-Chave:

 educação baseada em projeto, capacitação, grupo de robótica, oficinas
Metodologia: 

 Quanto aos aspectos científicos presentes no contexto deste projeto de extensão se pode afirmar que o mesmo
é a realização concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas
pela Metodologia Científica (GIL, 2010). Quanto a natureza, este projeto de extensão é Aplicado, pois seu
objetivo principal tem aplicação prática definida: capacitar a comunidade interna e externa em conhecimentos
correlatos à Robótica Educacional. Quanto à forma de Abordagem do problema, este projeto de extensão é
preponderantemente Qualitativo. A proposta conceber cursos de curta duração para atender as demandas da
comunidade interna do campus e da comunidade externa (escolas da região) é tangível, contudo, o projeto de
extensão é desenvolvido a partir de uma visão subjetiva que não pode ser plenamente traduzida em números,
mas sim através de expectativas. Assim, a pesquisa deve se dar qualitativamente em relação à produção de um
catálogo de cursos de robótica educacional e correlatos e a sua oferta que nada mais é que uma instância de
implementação que segue a abordagem proposta e que funciona para o propósito definido – qualificar os
recursos humanos da região em Robótica Educacional e áreas correlatas. Quanto aos objetivos, o projeto de
extensão pode ser classificado como Exploratório, já que ele consiste basicamente em uma pesquisa para
levantamento de especialidades X demandas seguida da proposta de um catálogo de cursos (com cronograma),
sua implementação e posterior avaliação. Finalmente, o Método é Indutivo por considerar que, baseado em
observações, as capacitações serão definidos, classificados, ofertados e avaliados. Quanto a metodologia de
como o projeto de extensão será executado, ele será constituído de algumas fases: LEVANTAMENTO;
COMPILAÇÃO; EXECUÇÃO; AVALIAÇÃO. A primeira etapa consistirá do LEVANTAMENTO das competências que o
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grupo AVR possui nas áreas de informática, eletrônica e robótica. Em seguida, serão realizadas reuniões com os
principais players do Alto Vale do Itajaí (Núcleo das Instituições de Ensino da ACIRS e Gerência Regional de
Educação, por exemplo) para levantar temas de capacitação que podem ser derivados das especialidades do
AVR apresentadas. Com isso, inicia-se a segunda fase – COMPILAÇÃO – onde com os dados coletados, um
catálogo de cursos, oficinais, palestras – curta duração – será elaborado com a proposta de uma estratégia de
oferta dos cursos. Então, inicia-se a fase de EXECUÇÃO cada curso, oficina, palestra, seminário – passível de
ser ofertado no cronograma deste projeto – possuirá três etapas: preparação, execução e avaliação. O
cumprimento das atividades a serem desenvolvidas em cada uma das etapas permitirá o cumprimento do
objetivo geral e específicos propostos para o projeto de extensão. A seguir, cada uma dessas etapas será
detalhada em atividades meta que possuirão relação direta ou indireta com os objetivos do projeto de
extensão. ETAPA PREPARAÇÃO: nesta etapa será preparado o material didático necessário para aplicação do
curso, oficina, palestra, treinamento, etc.. Serão produzidos slides/apostilas/vídeos descrevendo cada um dos
conteúdos relevantes. Também serão preparados os materiais e infraestrutura necessários para os participantes
experimentarem. Esta etapa consiste basicamente no planejamento e preparação para as etapas de EXECUÇÃO
e AVALIAÇÃO. ETAPA EXECUÇÃO: os cursos serão ofertados na Unidade Tecnológica e/ou no local do
experimento de campo – caso necessário, no curso cada participante poderá entender e experimentar as
tecnologias estudadas e no final responderá a uma enquete. Será necessário realizar uma inscrição prévia para
preparação de material e infraestrutura. ETAPA AVALIAÇÃO: Durante os cursos os participantes terão a
disposição pesquisas online onde depositarão respostas às perguntas nos temas principais do curso. Após os
dados coletados serão compilados e os resultados gerarão um relatório técnico sobre os cursos ofertados. Este
relatório poderá servir de base para produção de material para comunicação científica futura em eventos
internos ou externos ao IFC. INFRAESTRUTURA: os cursos, palestras, seminários, oficinas ocorrerão na Unidade
Tecnológica (UT) do Campus Rio do Sul prioritariamente. Cada curso demandará por uma infraestrutura
própria, mas nada novo será necessário para adequar a UT para ofertar os cursos. Assim como a última etapa
do curso, a última fase do projeto será de AVALIAÇÃO onde com os dados coletados será gerado um relatório
técnico com o objetivo de avaliar os resultados alcançados com o projeto de extensão e a partir dele propor
novas ações. É importante também destacar quais serão os procedimentos didáticos-metodológicos norteadores
nos cursos de curta duração a serem ofertados pelo projeto de extensão. A proposta pedagógica será orientada
em uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, superando a fragmentação entre os saberes e
construindo saberes voltados para os valores e relações humanas. A ação pedagógica a ser adotada nos cursos
a serem ofertados é caracterizada por uma metodologia dinâmica, que integra reflexão-ação-interação-
construção, através da organização do pensamento numa relação dialógica que resulta no desenvolvimento de
habilidades, na construção do conhecimento e na participação consciente, alegre e comprometida de educandos
e educadores. Esse processo dinâmico apresenta-se em forma de projetos interdisciplinares, despertando a
curiosidade e o gosto pelo conhecimento através da pesquisa, aulas expositivas, reflexões, laboratórios,
palestras, oficinas, seminários, workshops e tudo o que permite a inserção do aluno no processo de (re)
construção do conhecimento. Segundo Vasconcellos (1994), o conhecimento é mediação central do processo
educativo. E aí ele se constrói concretamente, supondo evidentemente intencionalidade, metodologia e
planejamento. Com clareza de objetivos, estratégias, recursos e metodologias, desafia-se o aluno a aprender a
aprender, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conceber, aprender a projetar, aprender a
implementar, aprender a operar, enfim, aprender a fazer, pois o processo de aprender é permanente. A
concepção deste curso está balizada nas competências profissionais a serem desenvolvidas, nos saberes (saber,
saber fazer e saber ser) a serem construídos, por isso, possuirá um currículo integrado e articulado de situações
meio, pedagogicamente concebidas e organizadas para promover as aprendizagens profissionais significativas,
sendo o alvo de controle do sistema de avaliação educacional a geração das competências profissionais
tecnológicas, gerais e específicas. No contexto pedagógico, o objetivo dos cursos de curta duração será também
construir competência significa, ser capaz de mobilizar, de articular e de colocar em ação conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores para desenvolver e implantar soluções tecnológicas avançadas em
automatização de processos industriais, indicando um modelo que aplica três dimensões: conhecimento,
habilidade e atitude (DURAND, 1998 e 1999).
Referências: 

 CDIO Initiative Webesite. Conceiving — Designing — Implementing — Operating (CDIO). Disponível em:
http://www.cdio.org. Gotenburgo, Suécia. Acesso em: 20 de maio de 2019. DURAND, Thomas. Forms of
incompetence. In: Fourth International Conference on Competence-Based Management. Oslo: Norwegian
School of Management, 1998. GIL, A.C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 5a edição. São Paulo: Atlas.
2010. MEC/CNE. Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Engenharia. PARECER CNE/CES Nº: 1/2019. APROVADO EM: 23/1/2019. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=109871-pces001-19-
1&category_slug=marco-2019-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 19 de maio de 2019. VASCONCELLOS, Celso
dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula. Cadernos Pedagógicos do Libertad. São Paulo:
Libertad, 1994. WOODS, D. R. Problem-Oriented Learning, Problem-Based Learning, Problem-Based Synthesis,
Process Oriented Guided Inquiry Learning, Peer-Led Team Learning, Model-Eliciting Activities, and Project-
Based. Learning: What Is Best for You? ACS Publications. America Chemical Society. Industrial and Engineering
Chemical Research 2014, no. 53, pgs. 5337−5354. Washington, DC, USA. dx.doi.org/10.1021/ie401202k

Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
MARIO LUCIO
ROLOFF DOCENTE COORDENADOR(A)

ADJUNTO(A) UUCGE/RDS Ativo
Permanente 01/08/2019 31/07/2020

EDUARDO
BIDESE PUHL DOCENTE COORDENADOR(A) UUCGE/RDS Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

EDUARDO
ZAMPIERI
DALPOSSO

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO AUXILIAR TÉCNICO CCEMECA/RIO Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

CARLINHOS
ALVES RIBEIRO
JUNIOR

TÉC ADM EM
EDUCAÇÃO AUXILIAR TÉCNICO CCEMECA/RIO Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020
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Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
ETAPA 1: Levantamento

ETAPA 2: EXECUÇÃO DAS AÇÕES

ETAPA 3: AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Os equipamentos a serem utilizados são do acervo do grupo
AVR ou de seus integrantes. Outros equipamentos poderão ser
fornecidos pelos participantes ou parceiros. A infraestrutura
necessária já existe. NÃO HAVERÁ GERAÇÃO DE NOVAS
DESPESAS PARA O IFC.

R$ 0,01 1.0 R$ 0,01

SUB-TOTAL (EQUIP. MATERIAL PERMANENTE) 1.0 R$ 0,01

 

MATERIAL DE CONSUMO
Material de consumo a ser utilizado será do acervo do grupo
AVR ou de seus integrantes. Outros materiais poderão ser
fornecidos pelos participantes ou parceiros. NÃO HAVERÁ
GERAÇÃO DE NOVAS DESPESAS PARA O IFC.

R$ 0,01 1.0 R$ 0,01

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 1.0 R$ 0,01

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00 R$ 0,01 R$ 0,01

Arquivos
Descrição Arquivo
Proposta do AVR com as assinaturas do coordenador e Diretor Geral do Campus (Prof. Veiga)

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
Autorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - UU - COORD. GERAL DE ENSINO 28/05/2019 15:38:59 SIM
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