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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 282736.1534.240395.28092017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: LABOT - Laboratório de Robótica

      Coordenador: Paulo Roberto Farah / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL nº 02/2017 - UDESC (PAEX)

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEAVI - Centro de Ensino do Alto Vale do Itajaí

      Unidade de Origem: DESO - Departamento de Engenharia de Software

      Início Previsto: 05/03/2018

      Término Previsto: 31/12/2019

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Paulo Roberto Farah / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 6160 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão realizados dois cursos com carga horária de 60 horas para
jovens e dois cursos de 40 horas para docentes, além de atividades
de robótica de desenvolvimento de software e treinamento de jovens
para a Olimpíada Brasileira de Robótica. O detalhamento da carga
horária segue abaixo: Bolsistas: 3 bolsistas de 20h semanais, de
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março de 2018 a dezembro de 2019 (22 meses) totalizando 3 x 20 x
4 x 22 = 5280 horas. 
Professores: 3 professores com 2h semanais, de março de 2018 a
dezembro de 2019, total de 528 horas. 
1 professor coordenador do programa com 352 horas.

      Periodicidade: Bianual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: UDESC Ibirama

      Período de Realização: Projeto Aprendizado de Lógica Computacional e sua Aplicação na
Robótica de Forma Prática e Lúdica
Justificativa - Requer as atividades de planejamento e preparação
das aulas, elaboração de atividades, apresentações, atividades
práticas em laboratório, realização das aulas e avaliações. Esse
projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental e médio
aprendam lógica de programação de forma lúdica por meio do
desenvolvimento de jogos com a ferramenta Scratch e a montar e
programar robôs utilizando a ferramenta Lego MindStorm. O curso
possui carga horária de 60 horas e será ofertado anualmente, com
aulas semanais. Para a turma de 2018, o planejamento será
realizado no mês de março de 2018 e as aulas ocorrerão no período
de 03/abril/2018 à 14/junho/2018. Para a turma de 2019, o
planejamento será realizado no mês de março de 2019 e as aulas
ocorrerão 02/abril/2019 à 06/junho/2019.

Projeto Preparação de Jovens para Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR)
Justificativa - Requer as atividades de planejamento e preparação
de atividades práticas semelhantes às aplicadas na OBR, realização
dessas atividades com os participantes, acompanhamento das
atividades, análise dos resultados, pesquisa e desenvolvimento de
software para melhoramento desses resultados, organização de
competição própria e participação na OBR. Compreenderá o período
de 05/março/2018 até 31/agosto/2018 e 01/março/2019 até
31/agosto/2019.

Projeto Formação de Docentes para Ensino de Pensamento
Computacional por meio da Robótica
Justificativa - Requer as atividades de planejamento e preparação
das aulas, elaboração de atividades, apresentações, atividades
práticas em laboratório e realização das aulas. Esse projeto irá
proporcionar que docentes do ensino fundamental e médio para
aprender o pensamento computacional por meio da robótica para
que possam multiplicar os conhecimentos adquiridos para seus
alunos nas escolas em que trabalham. O curso será ofertado em
duas turmas com aulas ofertadas aos sábados. Para a primeira
turma, o planejamento será realizado no mês de agosto de 2018 e
as aulas ocorrerão no período de 01/setembro/2018 à
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03/novembro/2018. Já a segunda turma iniciará em
08/setembro/2019 à 04/novembro/2019.

Projeto Desenvolvimento de Software Livre para a área de Robótica
Justificativa - Requer pesquisa e desenvolvimento de software
voltado para a área de robótica. Esse projeto irá permitir que os
participantes adquiram conhecimento e experiência em nível mais
aprofundado. Além disso, permite que o código produzido possa ser
utilizado por toda a comunidade por meio de licença de software
livre. Compreende os períodos entre 03/setembro/2018 até
28/fevereiro/2019 e 31/dezembro/2019.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O público são os professores e alunos de escolas de ensino fundamental, médio e técnico da região do Alto Vale
do Itajaí da rede pública municipal, estadual e federal e rede privada de ensino.

      Nº Estimado de Público: 170

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 10 0 0 0 10

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 40 40

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 40 40

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 40 40

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 40 40

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 0 10 0 0 160 170

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

14a Gerencia de

Educação - Ibirama
GERED Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

Disponibilização do material

pedagógico (peças para

montagem de brinquedos

pedagógicos)
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Instituto Federal

Catarinense
IFC Externa à IES

Instituição Governamental

Federal

Participação de discentes nos

cursos de capacitação, na

preparação para as

competições de robótica e no

desenvolvimento dos projetos

de software livre.

Disponibilização do material

pedagógico (peças para

montagem de brinquedos

pedagógicos).


Escola de Educação

Básica 'Eliseu

Guilherme'

EEBEG Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Participação de discentes nos

cursos de capacitação, na

preparação para as

competições de robótica e no

desenvolvimento dos projetos

de software livre.

Disponibilização do material

pedagógico (peças para

montagem de brinquedos

pedagógicos).


Escola de Educação

Básica 'Walmor Ribeiro
EEBWR Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

Participação de discentes nos

cursos de capacitação, na

preparação para as

competições de robótica e no

desenvolvimento dos projetos

de software livre.

Disponibilização do material

pedagógico (peças para

montagem de brinquedos

pedagógicos).


Escola de Educação

Básica 'Walmor Ribeiro'
EEBWR Externa à IES

Instituição Governamental

Municipal

Participação de discentes nos

cursos de capacitação, na

preparação para as

competições de robótica e no

desenvolvimento dos projetos

de software livre.

Disponibilização do material

pedagógico (peças para

montagem de brinquedos

pedagógicos).
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Colégio Hansa

Hamonia
CHA Externa à IES

Organização de Iniciativa

Privada

Participação de discentes nos

cursos de capacitação, na

preparação para as

competições de robótica e no

desenvolvimento dos projetos

de software livre.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciência da Computação » Metodologia e Técnicas da Computação »
Linguagens de Programação » Ciências Exatas e da Terra

      Área Temática Principal: Educação

      Área Temática Secundária: Tecnologia e Produção

      Linha de Extensão: Desenvolvimento tecnológico

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O programa é composto por 4 projetos e tem como objetivo ensinar programação de software e robótica
para docentes e jovens do ensino fundamental, médio e técnico da região do Alto Vale do Itajaí por meio
de estratégias lúdicas e práticas. As ações estão descritas a seguir:

Projeto1 - Aprendizado de Lógica Computacional e sua Aplicação na Robótica de Forma Prática e Lúdica
Esse projeto irá permitir que alunos do ensino fundamental e médio aprendam lógica de programação de
forma lúdica por meio do desenvolvimento de jogos com a ferramenta Scratch e a montar e programar
robôs utilizando a ferramenta Lego MindStorm.

Projeto2 - Preparação de Jovens para Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)
Compreende atividades práticas semelhantes às aplicadas na OBR, realização dessas atividades com os
participantes, acompanhamento das atividades, análise dos resultados, pesquisa e desenvolvimento de
software para melhoramento desses resultados, organização de competição própria e participação na
OBR.

Projeto 3 - Formação de Docentes para Ensino de Pensamento Computacional por meio da Robótica
Irá proporcionar que docentes do ensino fundamental e médio para aprender o pensamento computacional
por meio da robótica para que possam multiplicar os conhecimentos adquiridos para seus alunos nas
escolas em que trabalham.

Projeto 4 - Desenvolvimento de Software Livre para a área de Robótica
Envolve pesquisa e desenvolvimento de software voltado para a área de robótica.

       Palavras-Chave:

educação tecnológica, programação, robótica.

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:
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A Universidade pretende ampliar sua área de atuação para trabalhar em nível de extensão com o ensino
fundamental, e assim, proporcionar aos alunos, inclusive de baixa renda, novas experiências e
perspectivas acadêmicas para descoberta de talentos e interesses na área tecnológica. A partir desse
programa, pretende-se despertar o interesse desses alunos para que, futuramente, realizem o curso de
Bacharelado em Engenharia de Software na UDESC Ibirama.
Nesta edição será expandido o projeto para capacitar professores de escolas da rede estadual, municipal
e particular da região do Alto Vale do Itajaí - SC para que possam se tornar multiplicadores do ensino de
robótica em suas respectivas instituições. Além disso serão ampliados os laços com instituições da região
com a participação em feiras e eventos como SEPEX, SEMESO, semanas acadêmicas e feiras regionais.
Esse programa é de extrema importância para descobrir novos talentos na área de desenvolvimento de
software para atender à crescente demanda de profissionais qualificados para a área estratégica de
tecnologia na região do Alto Vale do Itajaí e de Blumenau. Vale ressaltar que a área de tecnologia da
informação produz bens não poluentes e de alto valor agregado, contribuindo assim diretamente para o
desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado de Santa Catarina.
O projeto está consolidado na comunidade, ocorre desde 2013 com cinco edições consecutivas. Um
aspecto relevante diz respeito aos resultados atingidos pelo projeto de robótica ao longo do ano de 2013.
Uma equipe da escola Eliseu Guilherme, e outra da escola Walmor Ribeiro, participantes do projeto,
participaram da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada em Araranguá/SC. Na
ocasião, a equipe da escola Walmor Ribeiro classificou-se para disputar a etapa nacional. A partir de
recursos arrecadados na comunidade, estes alunos participaram da etapa nacional, realizada em
Fortaleza/CE, e conquistaram a décima segunda colocação nacional da competição.
Em 2014, o projeto capacitou duas equipes de ensino fundamental da EEB Eliseu Guilherme, e uma
equipe de ensino médio da EEB Walmor Ribeiro em Ibirama, para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Ao
todo, 8 alunos foram capacitados com foco exclusivo nesta competição. Apesar dos preparativos, as
equipes de Ibirama não conseguiram repetir o feito de 2013, quando uma delas foi classificada para etapa
nacional da OBR. Nesta edição de 2014, as equipes de ensino fundamental da EEB Eliseu Guilherme
ficaram em 7o e 9o lugares. Já a equipe de ensino médio da EEB Walmor Ribeiro conquistou o 7o lugar.
Apesar desta classificação, a equipe da EEB Walmor Ribeiro recebeu a Medalha de Dedicação, que é
concedida a equipe que mais se dedicou, ajudando a si própria, bem como outras equipes, a superarem
desafios ao longo da competição regional. Existe uma ampla repercussão da mídia local. Uma matéria foi
publicada no Jornal 'Voz do Vale' de 18 de Julho de 2014 e outras referências on-line (fotos, entrevista de
um aluno do projeto) podem ser conferidas no Anexo 'noticia-obr-2014-regional-sc'. O número de pedidos
de inclusão no projeto por escolas da região também aumentou substancialmente, sendo que no projeto
deste ano, a Escola Christa Sedlacek foi incluída.
Em 2015, duas equipes foram preparadas para a OBR, que aconteceu dia 15/08, em Criciúma. Na
ocasião, a equipe do Ensino Fundamental obteve o 7o lugar enquanto a equipe do Ensino Médio obteve o
3o lugar. Ao longo do ano, também desenvolveu-se um robô que resolve o cubo de Rubik (cubo mágico).
Além de participações com apresentação oral em um encontro de extensão em Bagé, no Rio Grande do
Sul e em Laguna, o projeto também foi exposto na Feira de Oportunidades promovida pela ViaCredi, no
município de Ascurra, nos dias 25 a 27 de setembro, onde a entrada de 5800 visitantes foi registrada.
Em 2016, alunos da escola Christa Sedlack participaram da Olimpíada Brasileira de Robótica e houve
repercussão da mídia local no período de maio de 2016.
Ressalta-se, também, que o professor coordenador do projeto possui formação na área tecnológica,
facilitando a sua contribuição para o desenvolvimento de atividades com fim de despertar habilidades
científicas e tecnológicas.
É relevante destacar que este projeto surgiu a partir de uma necessidade da comunidade local para
aproveitar parte do material pedagógico (kits LEGO) distribuído pela Secretaria de Educação de SC,
contribuindo assim para o bom uso dos recursos públicos e, consequentemente, evitando o desperdício
que ocorreria caso o recurso estadual aplicado com a aquisição deste material não se revertesse em
benefícios para os cidadãos catarinenses.

      1.6.1 Justificativa
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Em 2016, o crescimento econômico da Índia apresentou o melhor desempenho entre o grupo de países 
mergentes que compõem o BRICS. O país obteve uma taxa de crescimento de 7,4%, ultrapassando
inclusive a China. O Brasil registrou o pior desempenho entre eles, com a taxa de -3,3%. De acordo com o
levantamento, a eficiência do setor de tecnologia foi um dos diferenciais da Índia para atingir a liderança.
Aponta-se que a Índia possui uma elite de profissionais altamente qualificados em segmentos de
tecnologia, como desenvolvimento de softwares e hardwares e têm se notabilizado na produção de bens
de alto valor. Além disso, a tecnologia da informação é estratégica para o país que define uma política
industrial com estímulo ao investimento na formação de mão de obra qualificada (TREVIZAN, 2016).
No Brasil, existe uma demanda de vagas superior à quantidade de pessoas qualificadas nessa área. De
acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (GARBIN,
2016), a área de tecnologia da informação emprega 1,3 milhão de pessoas e possui 50 mil postos de
trabalho disponíveis atualmente. Além disso, a expectativa é de que nos próximos quatro anos o Brasil
precise de 750 mil profissonais de tecnologia. Despertar o interesse para essa área e preparar as novas
gerações para atender a essa demanda é uma tarefa fundamental para auxiliar no crescimento econômico
do país e preparar jovens para atuarem no desenvolvimento e inovação de novas tecnologias.
Além disso, o aprendizado na programação de computadores exige transformações cognitivas profundas e
desenvolvimento no domínio de habilidades complexas (Gomes & Mendes, 2007). Escrever programas
envolve compreender o problema e abstrair um modelo, dividir o problema em partes menores, decidir pela
melhor estratégia para resolver cada uma das partes, e aplicar ou adaptar soluções já conhecidas
(Winslow, 1996). As habilidades e competências (abstração, decomposição, análise, etc) para
desempenhar esse processo é descrito como Pensamento Computacional (PC) (Wing, 2008). A
investigação para o aprendizado do PC tem sido focada na educação básica (França & Tedesco, 2015)
devido a possibilidade de agregá-lo com outras disciplinas como matemática e biologia, dentre outras.
Assim, a programação de computadores possibilita o aprimoramento da aprendizagem de alunos de
ensino fundamental e médio. A inserção da robótica educacional como ferramenta do processo
ensino-aprendizagem, torna o ambiente acadêmico mais atraente e produz um apelo lúdico ao mesmo, de
forma a propiciar a  experimentação e estimular a criatividade. Ela surge como uma maneira de estimular a
aprendizagem, permitindo aos estudantes estarem em contato direto com novas tecnologias com
aplicações práticas ligadas a assuntos que fazem parte do seu cotidiano, e assim, são impulsionados a
explorar novas ideias e descobrir novas formas de aplicar os conceitos adquiridos em sala de aula,
desenvolvendo a capacidade de elaboração de hipóteses, investigando soluções, tirando conclusões e
estabelecendo relações entre os diversos conteúdos assimilados (VARGAS et al., 2012).

      1.6.2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta a fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento desse programa. Os
assuntos abordados e sua importância estão descritos a seguir sobre os seguintes itens: ensino lúdico de
programação, robótica, robótica educacional, LEGO MINDSTORMS e LEGO MINDSTORMS nas escolas
catarinenses.

1. ENSINO LÚDICO DE PROGRAMAÇÃO
O desenvolvimento do raciocínio lógico é peça essencial para a resolução de problemas, pois assim o
aprendiz deixa de reproduzir conceitos já definidos por um livro ou por um professor, e passa a ser criador
de suas tomadas de decisão, de maneira que ele passa a processar dados e informações e gerar
resoluções baseadas no que aprende (VARGAS et al., 2012).
A educação tem sido questionada quanto à eficácia de métodos utilizados por professores que buscam
alternativas visando facilitar a aprendizagem do aluno. Dentre as metodologias mais eficazes esta a
utilização da ludicidade, durante a aplicação de conteúdos, sendo o lúdico uma das pontes de ligação
entre o aluno e o conhecimento (MATTA; FREITAS; SANTOS, 2010).
As atividades lúdicas estimulam a curiosidade, a autoconfiança, o potencial criador e a autonomia,
proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e atenção, exercendo
assim, função educativa (PINTO ET AL. 2008).
Além desse fator, tem-se hoje uma juventude altamente conectada aos conceitos e equipamentos
tecnológicos. Porém, muitos desses jovens utilizam a tecnologia, mas não conhecem como ela é
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desenvolvida ou mesmo como ela pode ser útil para sua educação. Um exemplo disso é o alto índice de
desistência de cursos da área de computação, sendo que um motivo pode ser a falta de conhecimento
sobre o real conteúdo e objetivo do curso.
Existem várias pessoas que defendem a utilização de programação de computadores nas escolas, como
meio de melhorar o raciocínio lógico, pensar de forma mais crítica e propor novas soluções. Um exemplo
disso é o projeto da Code.org, onde em fevereiro de 2013 Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jack Dorsey
apareceram em um vídeo de divulgação da ONG destinada a ensinar linguagem de programação de forma
fácil e gratuita. Bill Clinton, Al Gore, Arianna Huffington, Mike Bloomberg, Steve Ballmer, entre outros,
também deram declarações de apoio. O ator chega a dizer que, nas escolas, codificação de computadores
deveria estar lado a lado com matérias tradicionais como biologia, química e física (PEREIRA, 2013).
Com isso, esse projeto visa iniciar um processo de conhecimento dos jovens de ensino fundamental e
médio na área de computação, a fim de que eles sejam introduzidos nesse meio de forma divertida e
motivadora, a fim de que possa despertar o interesse pela continuidade na área.

2. ROBÓTICA A robótica é a ciência devotada ao estudo de robôs, que busca estudar e construir
máquinas que podem substituir seres humanos na execução de alguma tarefa, tanto fisicamente (ações)
quanto intelectualmente (decisões).
Nos primórdios da robótica, os primeiros passos foram no sentido de construir robôs manipulados, ou seja,
máquinas controladas remotamente, para evitar exposição humana a situações perigosas/de risco.
Contudo, ficou evidente que existem situações onde é ineficiente ou impossível utilizar teleoperação, como
por exemplo no caso de exploração espacial, onde a comunicação com o robô é demorada. Neste sentido,
a robótica também viu na necessidade de elaborar e construir robôs inteligentes. De acordo com Murphi
(2000), um robô inteligente é uma criatura mecânica que funciona autonomamente. No contexto desta
definição, inteligente significa não fazer apenas coisas repetitivas. Já criatura mecânica diz respeito ao fato
de ser construído a partir de partes mecânicas. Por fim, funcionar autonomamente está relacionado ao fato
de operar independentemente, sem interferência humana, adaptando-se ao ambiente ou a si mesmo.
De modo geral, robôs autônomos e inteligentes são construídos considerando três primitivas (MURPHI,
2000):

* SENTIR: onde o robô deve obter dados sensoriais (brutos) do mundo e gerar informações úteis
(percepção);

* PLANEJAR: onde o robô deve produzir diretivas (tarefas), considerando o seu objetivo e suas
informações sensoriais e/ou cognitivas (conhecimento);

* AGIR: onde o robô deve produzir efeito no mundo através de suas partes mecânicas (ex: motores);

De acordo com Lieberknecht (2009), o ato de construir um robô exige a combinação de conhecimentos de
diversas áreas, o que dá à robótica um caráter multidisciplinar. Por exemplo, para construir as partes
mecânicas, é necessário aplicar conhecimentos matemáticos (como geometria, para articulações de
braços) e físicos (como mecânica, para integração de engrenagens). Já para prover a autonomia e
inteligência do robô, é necessário empregar conhecimentos em lógica, inteligência artificial, e
programação. 

3. ROBÓTICA EDUCACIONAL
Segundo Lieberknecht (2009), uma característica importante da robótica é o fato de suas atividades serem
mais produtivas quando realizadas por um grupo de pessoas trabalhando em conjunto, e não por um único
indivíduo. Alinhada a questão da multidisciplinaridade, este fato transforma a robótica em uma ferramenta
de auxílio ao ensino. 'Juntando a teoria à prática ela é capaz de desenvolver nos alunos alguns conceitos
que as demais disciplinas quase não abordam, como: trabalho em equipe, autodesenvolvimento,
capacidade de solucionar problemas, senso crítico, integração de disciplinas, exposição de pensamentos,
criatividade, autonomia e responsabilidade, postura empreendedora, etc. Por tratar-se de uma área
multidisciplinar, a robótica estimula os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações
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de outras disciplinas envolvidas, como matemática, física, mecânica, eletrônica, design, informática, etc.'
(LIEBERKNECHT, 2009).
Através da inserção da robótica no processo educacional, pode-se também preparar os jovens para
montar mecanismos robóticos, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades em montagem e
programação de robôs (LIEBERKNECHT, 2009). Estas habilidades qualificarão o indivíduo para o
mercado de trabalho em tecnologia, cada vez mais focado em inovação e qualificação. Para facilitar o uso
da robótica educacional, é importante considerar o uso de kits de montagem.  Estes kits fornecem blocos
pré-montados e de fácil uso, eliminando a necessidade de profundos conhecimentos em áreas específicas
(como engenharias mecânicas, elétricas, etc). Além dos blocos pré-montados, é importante que o kit
também ofereça um ambiente (software) para desenvolver a inteligência do robô, e que este ambiente seja
intuitivo e fácil de utilizar. Neste sentido, uma opção de kit é o LEGO Mindstorms.

4. LEGO MINDSTORMS
O sistema LEGO Mindstorms para escolas é mais uma revolução tecnológica e do conhecimento,  que
requer investimento na preparação das novas gerações para as complexas exigências pessoais e
profissionais da atualidade (WIKIPEDIA, 2002; WIKIPEDIA 2013).
Por este motivo, com uma proposta pedagógica diferenciada, são desenvolvidas soluções de
aprendizagem a fim de contribuir para o desenvolvimento de habilidades, competências, atitudes e valores.
O conjunto permite criar robôs simples, passíveis de executar funções básicas pré-programadas que
estimulam o aprendizado apresentando metodologias que seguem animações práticas, lúdicas e criativas,
estimulando a compreensão e aprofundamento dos conceitos tecnológicos, além de trazer sugestões de
montagens, jogos, curiosidades e muitos desafios. Juntamente com os kits, é distribuída uma revista para
a educação tecnológica que promove um enriquecimento dos conteúdos propostos pelas instituições de
ensino (WIKIPEDIA, 2002; WIKIPEDIA 2013).

      1.6.3 Objetivos

OBJETIVO GERAL:
Contribuir para o desenvolvimento de habilidades matemáticas, lógicas, físicas, tecnológicas e de solução
de problemas através do ensino lúdico de lógica e programação de computadores, assim como de kit de
montagem de robôs da LEGO, permitindo a interação entre professores, alunos de diferentes instituições
de ensino e promovendo a troca de saberes com a comunidade acadêmica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Identificar e avaliar ferramentas para o ensino lúdico de lógica e programação
b) Pesquisar e/ou desenvolver atividades práticas e lúdicas para a lógica e programação de computadores;
c) Levantar o arcabouço teórico pertinente ao uso dos kits de montagem de robôs da LEGO;
d) Pesquisar e/ou desenvolver atividades práticas e lúdicas utilizando o kit de robótica da LEGO;
e) Aplicar as atividades práticas com alunos de ensino fundamental e médio, contribuindo para o
desenvolvimento de suas habilidades.
f) Preparar os alunos envolvidos para as olimpíadas Estadual e Nacional de robótica.
g) Capacitar professores no ensino de robótica para se tornarem multiplicadores em suas respectivas
instituições de ensino.
h) Promover a interação com a comunidade

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

Para levantar o arcabouço teórico pertinente às ferramentas lúdicas e ao uso dos kits de montagem de
robôs da LEGO, serão consultadas revistas e livros especializados, bem como portais da internet voltados
ao uso do kit. Para o desenvolvimento das atividades práticas e lúdicas será utilizado o arcabouço teórico
como base e inspiração. Também serão consideradas as atividades já existentes nas revistas e livros
especializados.
Considera-se também elaborar estas atividades em conjunto com os professores das escolas, para
fomentar algum assunto em específico, desde que haja professores disponíveis para tanto. Para aplicar as
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atividades práticas, os alunos atendidos poderão ter acesso ao laboratório de robótica sob orientação do
bolsista ou, então, os kits e materiais serão levados às escolas para aplicação in loco. 
Será adotada a metodologia construtivista, com atividades compatíveis com o nível de  desenvolvimento
dos alunos, acompanhadas de ações e demonstrações integradas às práticas pedagógicas docentes.
Serão trabalhados esquemas de assimilação para aprendizagem. Para a primeira ação serão preparadas
atividades voltadas para docentes do ensino fundamental e médio. A segunda ação será direcionada para
alunos do ensino fundamental. Nas ações seguintes (terceira e quarta), serão considerados os alunos de
ensino fundamental que já tenham realizado a segunda ação e alunos de ensino médio.
O programa possui ações multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Serão realizadas aulas
expositivas, práticas, interativas e oficinas de trabalho envolvendo professores e alunos. As aulas devem
estimular a motivação, o compartilhamento e reforço de saberes e a preparação dos alunos para a vida
profissional.
Segundo D’Abreu (2004), as etapas dessas oficinas são: a demonstração do funcionamento dos
componentes eletrônicos, motores, sensores e lâmpadas; a formação de grupos de trabalhos; a montagem
de dispositivos robóticos pelos grupos; o desenvolvimento dos programas de computador responsáveis
pelo controle do robô; a discussão dos aspectos científicos e tecnológicos inerentes ao dispositivo
robótico, em construção, com base nos conceitos curriculares que se pretende trabalhar; os testes e a
conclusão dos projetos; a apresentação dos projetos para os alunos participante da oficina.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Os projetos promovem a articulação plena entre o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino poderá
integrar-se a esse projeto através da aplicação de conceitos de disciplinas do curso de Engenharia de
Software, como Algoritmos, Programação I, Programação II, Programação II e Inteligência Artificial, uma
vez que os alunos destas disciplinas poderão ter acesso ao laboratório de robótica mediante
disponibilidade, para desenvolver atividades pertinentes a estas disciplinas.
Ao mesmo tempo, o projeto traz alusão a um conceito que sempre chama a atenção, a robótica. Portanto,
este projeto pode despertar interesse nos acadêmicos para realização de projetos de pesquisa na área de
robótica e inteligência artificial. 
Concomitantemente, será feito o projeto de pesquisa 'Desenvolvimento de pensamento computacional em
alunos de ensino fundamental e médio por meio da robótica', onde um aluno bolsista irá desenvolver
atividades relacionadas ao desenvolvimento do pensamento computacional com professores. A pesquisa é
amparado pelo Edital PIPES e conta com dois bolsistas de graduação, sendo um voluntário, e objetiva
desenvolver uma metodologia de ensino-aprendizagem de programação de computadores de forma lúdica
utilizando-se da robótica, treinando professores de escolas da rede estadual da região do Alto Vale do
Itajaí – SC, na metodologia criada. Assim, essa relação pode proporcionar novas trocas de saberes e
potenciais publicações de artigos e participações em eventos científicos da área.
A extensão irá sair dos muros da instituição para atender a comunidade, preparar novos potenciais alunos,
desenvolver capacidades intelectuais dos acadêmicos e permitir parcerias para desenvolvimento.

      1.6.6 Avaliação
Pelo Público
Para avaliação do projeto, será coletado feedback dos estudantes  participantes por meio de questionários.

Pela Equipe
Será coletada a opinião dos professores das escolas a respeito do desempenho dos estudantes
antes/depois de participarem das atividades.
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1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Mala Direta, Internet, Imprensa

      Contato: 
Paulo Roberto Farah
Telefone: 47 3357-8460
Departamento de Engenharia de Software
Universidade do Estado de Santa Catarina

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 0

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 0

      Total de Certificados: 0

      Menção Mínima: 

      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo Completo
Jogo Educativo
Manual
Oficina
Software

      Descrição/Tiragem: 

1.9 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Adilson Vahldick 40 horas UDESC 88 hrs Colaborador

Geraldo Menegazzo Varela 40 horas UDESC 96 hrs Colaborador

Marcelo de Souza 40 horas UDESC 96 hrs Colaborador

Paulo Roberto Farah 40 horas UDESC 320 hrs
Coordenador, 

Gestor
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Discentes da UDESC

Nome Curso Instituição Carga Funções

Denilson Laucsen da Rosa Engenharia de Software UDESC 1800 hrs Bolsista

João Pedro Schmitz Engenharia de Software UDESC 1800 hrs Bolsista

Vilson de Deus Correa Junior Engenharia de Software UDESC 1800 hrs Bolsista

Técnico-administrativo da UDESC

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Paulo Roberto Farah
RGA:                   
CPF: 01701020920
Email: paulorfarah@gmail.com
Categoria: Professor Titular
Fone/Contato: 47-33573077

Gestor:
Nome: Paulo Roberto Farah
RGA:                   
CPF: 01701020920
Email: paulorfarah@gmail.com
Categoria: Professor Titular
Fone/Contato: 47-33573077

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Projeto Aprendizado de Lógica Computacional e sua Aplicação na Robótica de
Forma Prática e Lúdica

Início: Mar/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 136 Horas/Mês
Responsável: Marcelo de Souza (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)

Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)
João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Aprendizado de Lógica Computacional e sua Aplicação na Robótica de
Forma Prática e Lúdica

Início: Mar/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 136 Horas/Mês
Responsável: Marcelo de Souza (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)
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Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)
João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Desenvolvimento de Software Livre para a área de Robótica

Início: Set/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 128 Horas/Mês
Responsável: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)

João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Desenvolvimento de Software Livre para a área de Robótica

Início: Set/2019 Duração: 4 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 128 Horas/Mês
Responsável: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)

João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Formação de Docentes para Ensino de Pensamento Computacional por
meio da Robótica

Início: Ago/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 136 Horas/Mês
Responsável: Adilson Vahldick (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)

Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)
João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Formação de Docentes para Ensino de Pensamento Computacional por
meio da Robótica

Início: Ago/2019 Duração: 5 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 128 Horas/Mês
Responsável: Adilson Vahldick (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)

João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)
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Atividade: Projeto Preparação de Jovens para Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Início: Abr/2018 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 136 Horas/Mês
Responsável: Geraldo Menegazzo Varela (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)

Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)
João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Atividade: Projeto Preparação de Jovens para Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Início: Abr/2019 Duração: 6 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 136 Horas/Mês
Responsável: Geraldo Menegazzo Varela (C.H. 8 horas/Mês)
Membros Vinculados: Paulo Roberto Farah (C.H. 8 horas/Mês)

Vilson de Deus Correa Junior (C.H. 40 horas/Mês)
João Pedro Schmitz (C.H. 40 horas/Mês)
Denilson Laucsen da Rosa (C.H. 40 horas/Mês)

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Marcelo de Souza Projeto Aprendizado de Lógica Computacional... - - X X X X X X - - - -

Geraldo Menegazzo Varela Projeto Preparação de Jovens para Olimpíada... - - - X X X X X X - - -

Adilson Vahldick Projeto Formação de Docentes para Ensino de... - - - - - - - X X X X X

Paulo Roberto Farah Projeto Desenvolvimento de Software Livre p... - - - - - - - - X X X X

Responsável Atividade
2019

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Adilson Vahldick Projeto Formação de Docentes para Ensino de... X - - - - - - - - - - -

Paulo Roberto Farah Projeto Desenvolvimento de Software Livre p... X X - - - - - - - - - -

Marcelo de Souza Projeto Aprendizado de Lógica Computacional... - - X X X X X X - - - -

Geraldo Menegazzo Varela Projeto Preparação de Jovens para Olimpíada... - - - X X X X X X - - -

Adilson Vahldick Projeto Formação de Docentes para Ensino de... - - - - - - - X X X X X

Paulo Roberto Farah Projeto Desenvolvimento de Software Livre p... - - - - - - - - X X X X

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00
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Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 0,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 16.000,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 16.000,00

Total: R$ 16.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 16.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 16.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 16.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 0,00 0,00 0,00
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Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Total 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 16.000,00

Dezesseis Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo
Não há Material de Consumo.

4.3 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Física.

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

LEGO Bateria Recarregável EV3 6 R$ 700,00 IES (UDESC) R$ 4.200,00

LEGO Bloco Inteligente EV3 6 R$ 1.800,00 IES (UDESC) R$ 10.800,00

Sensor de Cor EV3 4 R$ 250,00 IES (UDESC) R$ 1.000,00

Total R$16.000,00

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional

Remuneração/M

ês
Custo Total

Denilson Laucsen da Rosa
05/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00
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João Pedro Schmitz
05/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Vilson de Deus Correa

Junior

05/03/2018

31/12/2019
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
Denilson Laucsen da Rosa

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
O bolsista tem como objetivo trabalhar em conjunto com os professores envolvidos com cada um dos
quatro projetos para planejar, preparar, executar e analisar os resultados das atividades.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Preparar e ministrar aulas de programação de computadores e robótica aplicada a para jovens e
docentes participantes
Planejar e realizar atividades da preparação dos jovens para participarem da Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR).
Pesquisarem e desenvolverem software livre voltado para a área da robótica

João Pedro Schmitz

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
O bolsista tem como objetivo trabalhar em conjunto com os professores envolvidos com cada um dos
quatro projetos para planejar, preparar, executar e analisar os resultados das atividades.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Preparar e ministrar aulas de programação de computadores e robótica aplicada a para jovens e
docentes participantes
Planejar e realizar atividades da preparação dos jovens para participarem da Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR).
Pesquisarem e desenvolverem software livre voltado para a área da robótica

Vilson de Deus Correa Junior

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
O bolsista tem como objetivo trabalhar em conjunto com os professores envolvidos com cada um dos
quatro projetos para planejar, preparar, executar e analisar os resultados das atividades.

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Preparar e ministrar aulas de programação de computadores e robótica aplicada a para jovens e
docentes participantes.
Planejar e realizar atividades da preparação dos jovens para participarem da Olimpíada Brasileira de
Robótica (OBR).
Pesquisarem e desenvolverem software livre voltado para a área da robótica.

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 0% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 0% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 0% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 0% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00
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INSS - 0% Terceiros R$ 0,00

ISS - 0% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 0% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)

Discriminação R$

Total 0,00

5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:
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Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:

Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 03/10/2017
Local Paulo Roberto Farah

Coordenador(a)/Tutor(a)

PROEX - Página 21 de 21


