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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°: 246757.1266.156215.13092016

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Nucleo de Extensão Tecnológica do Planalto Norte Catarinense

      Coordenador: Alex Luiz de Sousa / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 08.2016

      Faixa de Valor: 

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DSI - Departamento de Sistemas de Informação

      Início Previsto: 01/03/2017

      Término Previsto: 31/12/2017

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Alex Luiz de Sousa / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 280 horas

      Justificativa da Carga Horária: 160 horas de coordenação do projeto 1
160 horas de coordenação do projeto 2
160 horas de coordenação do projeto 3
2400 horas de bolsistas para os 3 projetos
A Mostra de Robótica e Automação terá duração de 16 horas
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      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Regional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Para o projeto 'Laboratório de Fabricação Digital', será utilizado um
espaço com área de 25m2 a 40m2, no parceiro ItFetep
(http://www.itfetep.org.br/); O projeto 'Casa Inteligente e Sustentável'
será realizado nas dependências do CEPLAN, no bairro Centenário
em São Bento do Sul; Para o projeto 'Mostra de Robótica e
Automação', será utilizado o espaço da PROMOSSUL na Edição do
ENIT 2017 (obtido por intermédio do ItFetep).

      Período de Realização: Todos os projetos possuem atividades distribuidas no período de
01/03/17 a 31/12/17; Para o projeto 'Mostra de Robótica e
Automação' a principal atividade ocorrerá em outubro de 2017.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Para o projeto 'Laboratório de Fabricação Digital' estima-se atingir, com divulgação, as empresas associadas a
ACISBS (Associação Empresarial de São Bento do Sul); Para o projeto 'Mostra de Robótica e Automação'
objetiva-se envolver Escolas e Universidades da região, tanto públicas quanto privadas; Para o projeto 'Casa
Inteligente e Sustentável', estima-se envolvimento da comunidade, universidade e empresas.

      Nº Estimado de Público: 1203

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 35 600 0 19 0 654

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 1 1

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 10 10

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 10 10

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 428 428

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 0 100 100

Total 35 600 0 19 549 1.203

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

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Centro de Ciências

Tecnológicas
CCT Interna à IES UDESC - CCT - DEC Participante no projeto 2

Incubadora Tecnológica

de São Bento do Sul
ItFetep Externa à IES

Organização de Iniciativa

Privada

Concessão de espaço para o

projeto 'Laboratório de

Fabricação Digital'.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Engenharias

      Área Temática Principal: Tecnologia e Produção

      Área Temática Secundária: Meio ambiente

      Linha de Extensão: Desenvolvimento tecnológico

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

A criação do Núcleo de Extensão Tecnológica do Planalto Norte é uma iniciativa que busca fomentar a
Extensão Tecnológica na região através de projetos que possam ser criados/replicados em prol das Micro
e Pequenas Empresas (MPEs), do Desenvolvimento Tecnológico e da Comunidade no Planalto Norte
Catarinense. Nesta primeira edição do Núcleo, o programa é composto de 3 projetos, abordando as
temática de Inovação Tecnológica e Sustentabilidade: (1) Projeto Laboratório de Fabricação Digital; (2)
Projeto Casa Inteligente e Sustentável; Projeto Mostra de Robótica e Automação.

       Palavras-Chave:

Fabricação Digital, Sustentabilidade e Tecnologia, Robótica, Automação

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

- Projeto 'Laboratório de Fabricação Digital': é uma iniciativa que surgiu da parceria entre a Incubadora
Tecnológica de São Bento do Sul - ItFetep e o Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN, visando
idealizar um espaço para aprendizado e inovação acessível a todos os interessados em criar, desenvolver
e construir projetos em um 'laboratório de criatividade'. Através de processos colaborativos de criação,
compartilhamento do conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital, o laboratório poderá
proporcionar a população de São Bento e região a possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos
tipos de objetos, e em diferentes escalas. Neste espaço as empresas da região também poderão prototipar
seu projetos, tendo como contrapartida a assistência financeira na manutenção dos equipamentos e
fornecimento de matéria prima. Os acadêmicos poderão empregar o conceito de 'Universidade
Empreendedora', que desempenha um papel primordial à extensão tecnológica, contribuindo não só para a
geração de novos conhecimentos, mas também para a aplicação e a transferência deste conhecimento ao
mercado. Neste projeto o ItFetep concederá gratuitamente um espaço físico de 25 a 40 metros quadrados,
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onde ocorrerá o compartilhamento de equipamentos em parceria com o CEPLAN. Haverá divulgação da
iniciativa junto às empresas da região e será feito um levantamento de linhas de atuação e necessidades
para implantação gradativa do Laboratório de Fabricação Digital, para posterior reconhecimento como
FabLab.

- Projeto 'Casa Inteligente e Sustentável': tem como objetivo reunir sustentabilidade com tecnologia,
empregando equipamentos smarts de última geração, dentro do conceito de Internet das Coisas (Iot) e
Automação. A partir do conceito de consciência ambiental, visando aproveitamento dos recursos naturais e
preservação do meio ambiente, este projeto buscará levantar elementos da Energia Renovável na região
do Planalto Norte Catarinense para propor soluções que possam controlar a produção de energia, evitando
desperdícios, informando anormalidades e acionando comandos de energia e segurança em casos de
necessidades. A priori, são vários os sistemas que podem ser empregados em uma casa sustentável, tais
como sistemas de iluminação, de climatização, para consumo e armazenamento de energia, consumo de
gás, reservas e consumo de água entre outros, que podem atravém da automação gerar dados que são
contabilizados automaticamente. Entretanto, existe a necessidade de identificar quais soluções são mais
viáveis à região e comunidade para que, numa etapa futura, seja possível saber o que foi gasto e
economizado e calcular o payback de cada uma das tecnologias instaladas em uma aplicação real, de
residência habitada. 

- Projeto 'Mostra de Robótica e Automação': trata-se de um projeto que busca valorizar o conhecimento
interdisciplinar e integrado, estimulando a submissão de trabalhos na fronteira entre a robótica e diversas
outras áreas do conhecimento, tais como artes, ensino, ciências e inovação, além das áreas tradicionais,
como elétrica, mecânica e computação. Os interessados, estudantes do Ensino Fundamental, Médio,
Técnico, Superior, Pós-Graduação ou particulares poderão expor seus trabalhos na forma de pôster e oral,
bem como a apresentação de protótipos. A pontuação dos trabalhos será feita por QR Codes em redes
sociais, os trabalhos mais bem pontuados pelo público que prestigiará a mostra serão premiados, a fim de
estimular os estudantes para o desenvolvimento de projetos. A Mostra de Robótica e Automação trará
inovações desenvolvidas por alunos que terão a oportunidade de expor seus trabalhos para empresas que
cada vez mais mostram interesse em abraçar projetos inovadores. O evento ocorrerá em conjunto com o
ENIT 2017 e o congresso INOVA, que já são eventos que o CEPLAN e o ItFetep organizam,
compartilhando assim o mesmo espaço para a Mostra de Robótica e Automação.

      1.6.1 Justificativa

O Centro de Educação do Planalto Norte vem, nos últimos anos, atuando firme no incentivo a utilização de
plataformas de prototipação de hardware, para possibilitar ao discente a habilidade de lidar com inovações
tecnológicas em Automação e Robótica, que são características altamente desejáveis para a indústria em
geral. No CEPLAN, os curso de Bacharelado em Sistemas de Informação possui em sua grade curricular a
disciplina de Automação de Sistemas, ministrada pelo coordenador do programa, além de outras
disciplinas que proporcionam sustentação às ações propostas neste programa. Sob este argumento base,
considerando que as ações deste programa são inéditas na região do Planalto Norte Catarinense, pode-se
firmar que o CEPLAN possui know-how para projetar soluções inovadoras e criativas de hardware e
software, por intermédio de seus discentes, para atender demanda de Empresas e da Comunidade no
Planalto Norte Catarinense. É importante também destacar, que a parceria com a Incubadora Tecnológica
de São Bento do Sul (ItFetep) já é bem consolidada, por conta do ENIT (Encontro de Negócios, Inovação e
Tecnologia) e o INOVA (Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia).

São informações relevantes para a avaliação da proposta: (1) A inexistência de Laboratórios de
Fabricação Digital na região; (2) Inexistência de ações voltados para a área de Automação e Robótica,
para valorizar iniciativas principalmente de Escolas do município de São Bento do Sul; (3) A possibilidade
de proporcionar incentivo para novos alunos ingressarem na Universidade; (4) Os projetos estão envoltos
à área da Tecnologia que está em alta, profissionais são muito bem valorizados, e a tecnologia
proporciona diferencial de mercado; (5) A interação dos alunos de diferentes escolas com outros
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educandos através da Mostra realizada pelo CEPLAN; (6) Os equipamentos
adquiridos poderão ser utilizados por outros alunos e ações de extensão futuras; (7) Todo o material
produzido servirá de fonte de conhecimento para trabalhos de conclusão de curso e pesquisa na área; (8)
Levar em consideração a experiência profissional e formação acadêmica da equipe de execução
envolvida; (9) Englobar economia, sociabilidade e práticas ambientais está se tornando algo cada vez mais
importante na vida das pessoas.

      1.6.2 Fundamentação Teórica

A Automação é uma área relativamente nova, mas já faz parte do nosso cotidiano de maneira significativa,
tanto na indústria e em nossas residências, quanto na medicina, no espaço e em outras áreas. A
Automação Residencial torna a vida mais confortável, segura, e até divertida. A Automação Industrial
garante maior qualidade, produção, e segurança em processos industriais.

Através de sensores de umidade, plantas podem ser irrigadas sempre que necessário; a partir de sensores
de som e luminosidade, lâmpadas podem ser acionadas mediante um bater de palmas ou quando estiver
escuro. De acordo com THOMAZINI (2010), a grande diversidade de sensores vem sendo aperfeiçoada ao
longo do tempo, principalmente com o desenvolvimento da microeletrônica na década de 70, fator este que
constribui significativamente para os avanços em automação e robótica. Segundo LUGLI (2010), outro
fator muito importante, foi a fabricação a baixo custo de componentes de alto desempenho, tais como
microprocessadores, microcontroladores, memória e sensores.

O precursor do termo robô (Groover, 1988) foi Karel Capek, novelista e escritor de uma peça teatral da
Tchecoslováquia, que usou pela primeira vez, em 1920, a palavra “robota” (serviço compulsório, atividade
forçada) originando a palavra “robot” em inglês e traduzido para o português como “robô”. Robôs não tem
aplicações somente residenciais e industriais, mas também espaciais, na medicina, e em ambientes
diversos, geralmente onde a presença do homem é de difícil acesso, arriscada, ou impossível. No lar,
robôs podem realizar tarefas de limpeza, e interação com seres humanos. Na medicina podem realizar
cirurgias de forma mais precisa e segura. No espaço podem executar medições, colher amostras e
imagens onde não podemos. Em situações diversas, podem por exemplo desarmar bombas sem por em
risco a vida humana.

Considerando questões relacionadas à sustentabilidade, englobar economia, sociabilidade e práticas
ambientais está se tornando algo cada vez mais importante na vida das pessoas. Existem diversas formas
de praticar a sustentabilidade dentro de casa e de forma barata e rápida (Autosustentável, 2016). Dicas
como reciclagem e economia de água já estão mais do que claras na cabeça das pessoas e devem ser
práticas rotineiras. Mas a sustentabilidade não para por aí, outras coisas, um pouco mais complexas,
podem fazer com que os hábitos da vida das pessoas mude. Com o uso da automação para o
monitoramento de uma casa inteligente e sustentável, as pessoas podem 'visualizar' suas práticas diárias
e se policiar para poupar os recursos energéticos e ter mais economia sem a redução de conforto.

      1.6.3 Objetivos

Este Programa de Extensão tem o objetivo:

Projeto 1 - Avaliar o potencial para a implantação de um Laboratório de Fabricação Digital, para posterior
reconhecimento como FabLab. A universidade deve estar presente para auxiliar na disseminação e
aprimoramento dos conhecimentos práticos e teóricos dos alunos, além da possibilidade de atender a
demanda por parte de empresas e comunidade.

Projeto 2 - Contribuir com o tema 'sustentabilidade' identificando elementos da automação e tecnologias
que possam ser empregados para monitoramento das possíveis fontes de Energia Renovável na região, a
fim de controlar a produção das mesmas, evitando desperdícios, informando anormalidades e acionando
comandos em casos de necessidades.
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Projeto 3 - Estimular a Automação e Robótica, a fim de que os alunos possam compreender um pouco
mais deste universo e seus benefícios. Proporcionar o aumento das habilidades desenvolvidas pelos
alunos como, por exemplo, espírito de liderança, espírito de equipe e a capacidade para buscar soluções
inovadoras e criativas. Oportunizar o contato alunos e empresas, e contribuir para o desenvolvimento
tecnológico da região.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O Projeto 1 identificará, dentre as empresas da região, as necessidades de Fabricação Digital de
Protótipos, fazendo um levantamento dos recursos necessários em termos de equipamentos e pessoal.
Também oportunizará um espaço para o desenvolvimento de Grupos (alunos), já existentes no CEPLAN,
para realizar seus projetos e oferecer serviços. 

O Projeto 2 identificará, dentre a comunidade e aspectos climáticos da região, as potenciais fontes de
energia renovável, executando um levantamento de soluções existentes para as Casas Inteligentes e
Sustentáveis de acordo com os aspéctos de clima da região.

O Projeto 3, consistirá de uma divulgação da Mostra de Robótica e Automação nas escolas e
universidades da região para estimular trabalhos na área de Automação e Robótica, que tem-se
conhecimento que algumas escolas desenvolvem ou pretendem desenvolver.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Este programa de extensão engloba tecnologias da atualidade. Está relacionado com a disciplina de
Automação de Sistemas, parte do currículo do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do
CEPLAN. Serve de incentivo a novos alunos ingressantes na Universidade, pois não os limita apenas ao
desenvolvimento de sistemas para PC. Parte dos recursos adquiridos, após o término do programa
também entrarão como material permanente para compor o Labóratório de Hardware da Universidade,
onde poderão ser utilizados por outros alunos e em novas ações de extensão. Os equipamentos e o
material didático do programa também contribuirão como fonte de conhecimento à novas idéias ou
produtos, trabalhos de conclusão de curso e pesquisas, e podem servir de suporte à diversas áreas, como
a computação pervasiva/domótica, redes à sensores, segurança, meio ambiente, ou extensão às
disciplinas de Lógica de Programação e/ou de Inteligência Artificial por exemplo.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

BOYLESTAD, R. L. Introdução à Análise de Circuitos. 10a ed., Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil,
1984.

BOYLESTAD, R. L. e NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Rio de Janeiro:
Prentice Hall do Brasil, 1998.

PERTENCE JUNIOR, Antonio. Amplificadores operacionais e filtros ativos. São Paulo : McGraw-Hill, 2003.

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 8a ed., São Paulo:
Prentice Hall, 2003.

MELO, M. Eletrônica Digital. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1993.

SCHILDT, H. C Completo e Total. 3a ed., São Paulo: Editora Makron Books, 1996.

BARR, Michael. Programming Embedded Systems in C and C++. Sebastopol, Califórnia: O'Reilly, 1999.
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SÁ, Marcio Cardoso de. Programação C para Microcontroladores 8051. Érica, 1a ed., São Paulo, 2005.

TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. 4a. ed., São Paulo: Prentice Hall,
2005.

LIMA, C. B.; VILLAÇA M. V. M. AVR e Arduino: Técnicas de Projeto. 2a ed. São Paulo: ed. dos Autores
&#8208; Clube de Autores, 2012.

GROVER, M. P.; WEISS, M.; NAGEL, R. N.; ODREY, N. G. Robótica: tecnologia e programação.
McGraw-Hill, 1998.

LIMA, Charles Borges de. Os Poderosos &#956;controladores AVR – Apostila. Instituto Federal de Santa
Catarina, 1a ed., Departamento de Eletrônica, 2009.

Louize Land B. Lomardo - Eficiência Energética nos Edifícios e Sustentabilidade no Ambiente Construído -
Eletrobrás Procel Edifica, 2011.

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. Eficiência Energética na
Arquitetura. PW Editores; São Paulo, 2007

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Outros
Pôster
Relato de Experiência
Relatório Técnico

      Descrição/Tiragem: 

1.8 Anexos

Nome Tipo

iii___membros_equipe_de_execucao.xlsx
III - Membros Equipe de

Execução

2. Equipe de Execução

3. Receita

3.1 Recursos da IES (UDESC)

Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 975,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 0,00
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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) 5.025,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Total: R$ 6.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

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

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

Material de Consumo (3390-30) 0,00 975,00 0,00 975,00

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

Outros Serviços de Terceiros -

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

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 5.025,00 0,00 5.025,00

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

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

Subtotal 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Total 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 6.000,00

Seis 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 - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Banner para propaganda 5 Unidade(s) R$ 35,00 IES (UDESC) R$ 175,00

Medalhas de premiação 5 Unidade(s) R$ 40,00 IES (UDESC) R$ 200,00

Panfletos 100 Unidade(s) R$ 1,00 IES (UDESC) R$ 100,00

Placas de premiação 5 Unidade(s) R$ 100,00 IES (UDESC) R$ 500,00
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Total R$975,00

4.2 Despesas - Passagens
Não há Passagem.

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

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

4.5 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Balão inflável com motor e arte impressa 1 R$ 2.000,00 IES (UDESC) R$ 2.000,00

Mini fresadora 1 R$ 2.000,00 IES (UDESC) R$ 2.000,00

Tenda de propaganda com arte impressa 1 R$ 1.025,00 IES (UDESC) R$ 1.025,00

Total R$5.025,00

Observação: Os materiais permanentes do tipo balão inflável e tenda são necessários para propaganda durante
a divulgação das ações do programa, pois é comum ver que em muitos eventos outras Universidades se utilizam
do mesmo tipo de material para propaganda, que é um recurso que atualmente o CEPLAN não possui. Já a mini
fresadora é um equipamento que se faz necessário, e que o centro também não possui, para compor o
Laboratório de Fabricação Digital.

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.
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Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

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)
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, 09/02/2017
Local Alex Luiz de Sousa

Coordenador(a)/Tutor(a)
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