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1. Introdução

1.1 Identificação da Ação

     Título: Projeto 'Eficiência Energética: Tendências e Reflexões'

     Coordenador: Ernesto Augusto Garbe / Docente

     Tipo da Ação: Projeto

     Edital: EDITAL A QUALQUER TEMPO 01/2013

     Vinculada à Programa
     de Extensão?:

Sim

     Nome do programa
     de extensão da IES:

Seminário de Ciência e Tecnologia 2013

     Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

     Unidade Geral: CEPLAN/PROEX - Centro de Ensino do Planalto Norte

     Unidade
     de Origem:

DTI - Departamento de Tecnologia Industrial

     Início Previsto: 01/08/2013

     Término Previsto: 31/12/2013

     Recurso Financeiro: Não Tem Recurso Financeiro Envolvido

1.2 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 3 horas

     Justificativa da Carga Horária: Serão  realizadas  palestras  para  a  comunidade  e  ao  final  uma  mesa
redonda para reflexões quanto às tendências do assunto abordado.

     Periodicidade: Anual

     A Ação é Curricular? : Sim

     Abrangência: Local

     Tem Limite de Vagas?: Não

     Local de Realização: Em São Bento do Sul (local a definir)

     Período de Realização: 5, 6 e 7/11/2013

     Tem inscrição?: Sim

     Início das Inscrições: 05/10/2013

     Término das Inscrições: 04/11/2013

     Contato para
     Inscrição:

No site do evento ou na Secretaria do Seminário

     Tem Custo de Insc./Mensalidade?: Não

1.3 Público-Alvo

     Tipo/Descrição do Público-Alvo: Público  em  geral,  estudantes,  empresários  e  outros  potenciais
interessados

     Número Estimado de
     Público:

465

     Discriminar Público-Alvo:

 A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 25 180 0 10 0 215

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 10 10
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Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 10 10

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 30 30

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 0 120 0 0 80 200

Total 25 300 0 10 130 465

Legenda:

(A) Docente

(B) Discentes de Graduação

(C) Discentes de Pós-Graduação

(D) Técnico Administrativo

(E) Outro

1.4 Parcerias

   Não há instituição parceira.

1.5 Caracterização da Ação

     Área de Conhecimento: Engenharias » Engenharia de Produção

     Lote:

     Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

     Área Temática Secundária: Meio ambiente

     Linha de Extensão: Desenvolvimento de produtos

1.6 Descrição da Ação

     Resumo da Proposta: Projeto  parte  do  Programa  de  Extensão:  'Seminário  de  Ciência  e
Tecnologia 2013. O projeto consiste da realização de palestras relativas à
eficiência energética de veículos automotores, visando discussões sobre
tendências e realização de reflexões sobre o tema proposto. Também será
realizada  uma  mesa  redonda  para  discussões  utilizado  como  base  o
projeto  em andamento  'Protótipo  Veicular  para  Eficiência  Energética'  o
qual  é participante da competição 'Maratona Universitária de Eficiência
Energética'.  Este projeto propões o planejamento e a organização das
palestras  relativas  ao  Seminário  de  Ciência  e  Tecnologia  2013  do
CEPLAN/UDESC.  A  partir  do  vocacionamento  do  departamento  de
Tecnologia Industrial buscar-se-à a definição de temas e prospecção da
oferta  aderente às demandas dos cursos vinculados e da comunidade
regional.

     Palavras-Chave: Eficiência  Energética,  Veículos  Automotores,  Ciência,  tecnologia,
desenvolvimento regional

     Informações Relevantes para
Avaliação da Proposta:

     1.6.1 Justificativa

     Esta submissão é parte integrante do portfólio de eventos do CEPLAN/UDESC para 2013, pontualmente as Palestras
do Seminário de Ciência & Tecnologia 2013.

Visando promover a aquisição e compartilhamento do conhecimento, por parte de estudantes do Curso de Engenharia de
Produção Mecânica da UDESC em São Bento do Sul, bem como alunos de outras instituições e profissionais da área; o
Seminário de Ciência & Tecnologia 2013 consiste em um Ciclo de Palestras. Além disso, o evento irá proporcionar a
integração  entre os  estudantes,  profissionais  e  alunos de outras instituições  e de empresas da região,  sendo uma
atividade ímpar de interesse curricular (atividade complementar eletiva aos cursos de graduação) e extracurricular. Nessa

Projeto http://sigproj1.mec.gov.br/projetos/imprimir.php?modalidade=1&proje...

2 de 7 18/09/2013 03:30



oportunidade,  serão discutidas tendências e tecnologias relacionadas aos setores de desenvolvimento de produtos,
gestão e processo.

Segundo um levantamento realizado pela Agência Internacional de Energia, a frota mundial de veículos chegará a 1,7
bilhão de unidades em 2035. No Brasil, a quantidade de veículos em circulação tende a triplicar entre 2005 a 2030,
conforme o acréscimo de renda da população, acelerando o consumo de energia final no setor de transporte que deverá
atingir 35% em 2030 e na mesma proporção o aumento de poluentes fósseis causadores do efeito estufa. Diante destes
dados, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos em projetos direcionados ao aumento da eficiência energética
veicular,  bem como a  realização  de  palestras  e discussões para  a  comunidade  visando maiores  reflexões  sobre  o
assunto.

     1.6.2 Fundamentação Teórica

     Segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE, 2013), qualquer atividade em uma sociedade moderna
só é possível com o uso intensivo de uma ou mais formas de energia.

Dentre  as  diversas  formas  de  energia  interessam,  em particular,  aquelas  que  são  processadas  pela  sociedade  e
colocadas à disposição dos consumidores onde e quando necessárias, tais como a eletricidade, a gasolina, o álcool, óleo
diesel, gás natural, etc (INEE, 2013).

Para o INEE, 2013, a  energia  é usada em aparelhos simples (lâmpadas e motores elétricos)  ou em sistemas mais
complexos que encerram diversos outros equipamentos (geladeira, automóvel ou uma fábrica).

Estes equipamentos e sistemas transformam formas de energia. Uma parte dela sempre é perdida para o meio ambiente
durante esse processo. Por exemplo: uma lâmpada transforma a eletricidade em luz e calor. Como o objetivo da lâmpada
é iluminar, uma medida da sua eficiência é obtida dividindo a energia da luz pela energia elétrica usada pela lâmpada
(INEE, 2013).

Da  mesma  forma  pode-se  avaliar  a  eficiência  de  um automóvel  dividindo  a  quantidade  de  energia  que  o  veículo
proporciona com o seu deslocamento pela que estava contida na gasolina originalmente (INEE, 2013).

Outra fonte de desperdício deriva do uso inadequado dos aparelhos e sistemas. Uma lâmpada acesa em uma sala sem
ninguém também é um desperdício, pois a luz não serve ao seu propósito de iluminação (INEE, 2013).

Também um veículo parado em um engarrafamento está usando mais energia do que a necessária por conta do tempo
que fica parado no congestionamento (INEE, 2013).

     1.6.3 Objetivos

     O objetivo principal deste projeto é aumentar o conhecimento da comunidade em relação às tendências relativas aos
estudos existentes em termos de eficiência energética para veículos automotores.

Os objetivos específicos são:

-Divulgar trabalhos da UDESC realizados nesta área do conhecimento, tanto internamente, quanto externamente;

-Despertar a curiosidade da comunidade em termos de potenciais inovações a respeito de eficiência energética.

     1.6.4 Metodologia e Avaliação

     Vinculado ao Programa de Ciência e Tecnologia 2013 está formulado o presente projeto que consistirá de palestras e
mesa redonda com um total de 3 horas para a explanação ao publico alvo quanto aos temas propostos. O programa
consistirá de 3 dias de evento a ser realizado na cidade de São Bento do Sul-SC entre as datas de 05 a 07 de novembro.
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Serão realizadas duas palestras de aproximadamente 40 minutos, contemplando temas de relevância relacionados à
eficiência  energética.  Posteriormente  será  realizada  uma  mesa  redonda  com os  palestrantes  e  comunidade  para
discussão dos temas.

As as palestras e a mesa redonda serão organizadas de forma a contemplar questões de informação para a comunidade
em geral, empresas e acadêmicos, na tentativa de que estas informações possam transmitir possibilidades de melhorar o
atual panorama de conhecimento sobre a eficiência energética, que qualquer pessoa da sociedade consiga fazer uma
reflexão do que realmente pode colaborar para uma melhor eficiência energética de veículos automotores.

Serão realizadas avaliações com os participantes das palestras com questionário avaliativo, ao final do encontro no dia
da palestra.

O resumo das atividades previstas segue abaixo:

1 Definição dos temas a serem abordados;

2 Definição das diretrizes de ação;

3 Busca de parcerias e patrocínios;

4 Definição do cronograma das atividades (palestras e atividades culturais)

5 Divulgação do evento para o público interno e externo (empresas e universidades);

6 Organização do evento;

7 Elaboração dos certificados de participação;

8 Elaboração do relatório final de avaliação.

     1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

     O presente projeto de extensão está relacionado ao projeto de ensino 'Protótipo Veicular para Eficiência Energética', o
qual é coordenado pelo Prof. Altair Carlos da Cruz e possui como objetivo a participação com um protótipo veicular na
Maratona Universitária de Eficiência Energética.

O ciclo de palestras é de vital  importância para disseminar e correlacionar os conhecimentos adquiridos durante as
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

     1.6.6 Avaliação
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 Pelo Público
  Através de questionários de avaliação.

 Pela Equipe
  Através de elaboração de indicadores de desempenho e critérios de avaliação.

     1.6.7 Referências Bibliográficas

     INEE - Instituto Nacional de Eficiência Energética. Acessado em: 03/06/2013. Disponível em: http://www.inee.org.br.

     1.6.8 Observações

     Como o edital  em questão não prevê recursos financeiros,  inicialmente,  o projeto será viabilizado por  meio da
realização  de  parcerias  (inclusive  palestrantes),  assim  como  com  a  utilização  de  recursos  internos  da  própria
universidade/campus.

Os recursos financeiros necessários para realização do evento (estrutura) serão serão angariados junto a parceiros (a
serem contatados) e também junto à direção do centro.

1.7 Divulgação/Certificados

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

     Contato:  

     Emissão de
     Certificados:

     Quantidade Estimada de
     Certificados para Participantes:

465

     Quantidade Estimada de
     Certificados para Equipe
     de Execução:

6

     Total de Certificados: 471

     Menção Mínima: MS

     Freqüência Mínima: 75

     Justificativa de Certificados:
Necessários  para  validar  a  participação  no  evento  como  atividades
complementares  dos  acadêmicos  e  certificação  de  participação  dos
palestrantes.

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

     Gera Produtos: Não

     Gera Propriedade Intelectual: Não

1.9 Arquivos Anexos

Nome Tipo

lattes__ernesto_augu.pdf Curriculum Lattes do coordenador

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Atividade

Docentes da UDESC

Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Ernesto Augusto Garbe 40 horas UDESC 80 hrs
Coordenador

da Ação,
Gestor

Discentes da UDESC
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Nome Curso Instituição Carga Funções

Carlos Luiz Brueckheimer
Engenharia de ProduÇÃo -

HabilitaÇÃo Mecanica
UDESC 200 hrs Voluntário

Charles Richter Engenharia de Produção UDESC 200 hrs Voluntário

Técnico-administrativo da UDESC
   Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC
   Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:

Nome: Ernesto Augusto Garbe

RGA:

CPF: 03736748990

EMAIL: ernesto.garbe@udesc.br

Categoria: Professor Titular

Fone/Contato: 47 8448 3099 / 47 9626 3199

2.1 Cronograma de Atividades

Atividade: 1 Definição dos temas a serem abordados;

Início: Ago/2013 Duração: 1 Mês

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

24 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 4 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 10 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade: 2 Definição das diretrizes de ação;

Início: Ago/2013 Duração: 1 Mês

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

14 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 4 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 5 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 5 horas/Mês)

 

Atividade: 3 Busca de parcerias e patrocínios;

Início: Ago/2013 Duração: 1 Mês

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

14 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 4 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 5 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 5 horas/Mês)

 

Atividade: 4  Definição  do  cronograma  das  atividades  (palestras  e  atividades
culturais)

Início: Ago/2013 Duração: 2 Meses

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

22 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 2 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 10 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade: 5 Divulgação do evento para o público interno e externo (empresas e
universidades);

Início: Ago/2013 Duração: 2 Meses
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Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

22 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 2 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 10 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 10 horas/Mês)

 

Atividade: 6 Organização do evento;

Início: Set/2013 Duração: 1 Mês

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

52 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 12 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 20 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 20 horas/Mês)

 

Atividade: 7 Elaboração dos certificados de participação.

Início: Out/2013 Duração: 3 Meses

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

48 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 8 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 20 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 20 horas/Mês)

 

Atividade: 8 Elaboração do relatório final de avaliação

Início: Out/2013 Duração: 3 Meses

Somatório  da  carga  horária  dos
membros:

48 Horas/Mês

Responsável: Ernesto Augusto Garbe (C.H. 8 horas/Mês)

Membros Vinculados: Charles Richter (C.H. 20 horas/Mês)
Carlos Luiz Brueckheimer (C.H. 20 horas/Mês)

 

Responsável Atividade
2013

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

Ernesto  Augusto
Garbe

1  Definição  dos  temas  a  serem
abordados;

- - - - - - - X - - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

2 Definição das diretrizes de ação; - - - - - - - X - - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

3 Busca de parcerias e patrocínios; - - - - - - - X - - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

4  Definição  do  cronograma  das
atividades (p...

- - - - - - - X X - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

5  Divulgação  do  evento  para  o
público inter...

- - - - - - - X X - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

6 Organização do evento; - - - - - - - - X - - -

Ernesto  Augusto
Garbe

7  Elaboração  dos  certificados  de
participaç...

- - - - - - - - - X X X

Ernesto  Augusto
Garbe

8  Elaboração  do  relatório  final  de
avaliaçã...

- - - - - - - - - X X X
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