
  

Grupo de Pesquisas sobre Computação Física com o Grupo de Pesquisas sobre Computação Física com o 
Arduino (e outros microcontroladores)Arduino (e outros microcontroladores)



  

Exemplos de ProjetosExemplos de Projetos

1) Projeto básico:

http://www.youtube.com/watch?v=KP1nn9mg2J0

2) Projeto um pouco mais avançado:

http://www.youtube.com/watch?v=jwBjkXRPoNg

http://www.youtube.com/watch?v=KP1nn9mg2J0
http://www.youtube.com/watch?v=jwBjkXRPoNg


  

Objetivos do ProjetoObjetivos do Projeto

● Estudar eletricidade e eletrônica básicas;

● Capacitar os alunos a entender o funcionamento de 
hardware e software do Arduino;

● Criar pequenos projetos no Arduino (Livro Arduino 
básico, e outros);

● Propor projetos da vida real, e tentar construí-los.



  

Premissas do ProjetoPremissas do Projeto

● Necessário conhecimento básico de eletricidade e 
eletrônica (funcionamento, terminologias, prática);

● Necessária ampliação compartilhada do 
conhecimento sobre microcontroladores, sensores e 
acessórios;

● Necessidade de trabalho criativo e inovador, porém 
organizado, comprometido e sistemático;

● Não esperar pelas respostas, mas construí-las em 
conjunto.



  

1) Começando do começo...1) Começando do começo...

Estudo da parte básica (todos):

● Todos deverão ler os capítulos indicados no livro 
sugerido pelo Prof. Wylliam (biblioteca);

● Todos deverão ler a 
apostila de Eletrônica 
Básica (no grupo do 
Facebook);

● Todos deverão fazer uma 
pequena prova formulada 
pelos professores de 
eletromecânica.



  

1) Começando do começo...1) Começando do começo...

Prática da parte básica (Grupo Verde):

● Farão algumas atividades práticas sobre eletricidade 
e eletrônica no laboratório de física acompanhados 
por algum dos professores de eletromecânica;

● Deverão desenvolver relatório explicando 
detalhadamente essas atividades.



  

2) Ampliando os horizontes...2) Ampliando os horizontes...

Estudo de assuntos top relacionados (todos):

● Cada participante deverá escolher um dos itens do 
próximo slide;

● Realizar extensa pesquisa do que está se realizando 
na área;

● Apresentar para o grupo através de seminário.



  

2) Ampliando os horizontes...2) Ampliando os horizontes...

Estudo de assuntos top relacionados (todos):

- Computação Física: Augusto

- Internet das Coisas (Internet of Things): Carol

- Projetos de automação e sensoreamento na Agricultura: Daltoé

- Projetos de automação e sensoreamento Pecuária: Vanessa

- Projetos interessantes com Arduino: Maykon

- Projetos interessantes com RaspBerry: Daniel

- Projetos com outros dispositivos reduzidos de baixo custo, 
como Beagle Bone, MBED, Pinguino, outros: Natália

- Pesquisa e aplicação de softwares prototipadores e 
simuladores do arduino: Crome

- Outros (sugestões?)



  

3) Metendo a mão na massa3) Metendo a mão na massa

Execução de pequenos projetos, limitados aos 
componentes que tivermos à disposição:



  

Exemplos:
● Criação de tutorial sobre eletrônica básica;
● Criação de um blog sobre arduino.

4) Criação de Artefatos4) Criação de Artefatos



  

Exemplo da montagem de protótipo para validação:

5) Projetos Reais5) Projetos Reais



  

1) Começando do começo: Set e Out/2013;

2) Ampliando os horizontes: Out/2013;

3) Metendo a mão na massa (básicos): Nov/2013;

3) Metendo a mão na massa (avançados): 2014;

4) Criação de artefatos: 2014.

5) Projetos Reais: 2014.

CronogramaCronograma



  

● Participação em eventos de iniciação científica;

● Minicursos sobre Arduino;

● Outros situações que possam surgir com o 
andamento do projeto;

● Criação do Grupo no Facebook.

Outros Aspectos a ConsiderarOutros Aspectos a Considerar



  

Projeto de PesquisaProjeto de Pesquisa

Nome do Projeto: Estudo e Aplicação de Nome do Projeto: Estudo e Aplicação de 
Computação Física no Câmpus Assis Computação Física no Câmpus Assis 
Chateaubriand do IFPRChateaubriand do IFPR

Nome do Grupo: IF-INOSNome do Grupo: IF-INOS

Logo do Grupo: ??????Logo do Grupo: ??????

Duração: até dezembro de 2014 Duração: até dezembro de 2014 
(prorrogável)(prorrogável)



  

Projeto de PesquisaProjeto de Pesquisa

Alunos participantes:Alunos participantes:

Equipe Verde:Equipe Verde:
Daniel Bonora, Gabriel Crome, Maykon da Hora, Natália FukumoriDaniel Bonora, Gabriel Crome, Maykon da Hora, Natália Fukumori

Equipe Branca:Equipe Branca:
Augusto de Araujo, Caroline Gouveia, Matheus Daltoé, Vanessa de OliveiraAugusto de Araujo, Caroline Gouveia, Matheus Daltoé, Vanessa de Oliveira



  

Confirmação de E-MailsConfirmação de E-Mails

Enviem e-mail para Enviem e-mail para 
olavo.junior@ifpr.edu.brolavo.junior@ifpr.edu.br, dizendo seu , dizendo seu 
usuário do FB;usuário do FB;

DETALHE: E-Mail, é para responder...DETALHE: E-Mail, é para responder...

mailto:olavo.junior@ifpr.edu.br


  

Next Step...Next Step...

- Leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do Markus;- Leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do Markus;

- Fazer os exercícios desses capítulos;- Fazer os exercícios desses capítulos;

- Discussão nessa sexta, dia  20/09, 13:45h.- Discussão nessa sexta, dia  20/09, 13:45h.



  

Por hoje é só, pessoal...Por hoje é só, pessoal...
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