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Resumo: O objetivo deste trabalho é modificar a estrutura
da disciplina de laboratório de engenharia de automação II,

através da utilização de sistemas open-source e de baixo
custo para aprimorar o conteúdo apresentado aos alunos. O
meio utilizado para tal objetivo será a plataforma Arduino

UNO. [2]

1.  Introdução

A disciplina EL-4130 será readequada para
melhorar o aprendizado dos alunos, que terão um forte
embasamento em linguagem de programação C/C++ e

eletrônica básica, pois o curso neste momento não possui
este embasamento em programação [1]. A forma de
apresentar estes conceitos aos alunos será através de

experimentos com a plataforma Arduino UNO e
componentes eletrônicos discretos. O Arduino UNO é uma

plataforma de hardware e software open-source e será
utilizado para explicar a programação C/C++. Os

componentes eletrônicos serão apresentados aos alunos
desde a primeira aula e serão utilizados em um projeto

final, que deverá ser desenvolvido em equipes durante 3
semanas.

2. Metodologia

O curso se desenvolverá por meio de experimentos
(aulas práticas). Os experimentos trarão tarefas envolvendo
os componentes eletrônicos e a plataforma Arduino UNO, e

após o experimento são sugeridos alguns exercícios para
que o aluno possa fixar  melhor o conceito dos assuntos

tratados em aula. Cada aula terá um dispositivo como base
de estudo: na aula cinco serão estudados os diodos LED e

como utilizá-los para dar  um efeito de sinalização de
tráfego(Figura 1); na aula seis será estudado um conceito
novo de arrays e para isso utilizamos os diodos  LED; na
aula sete temos o motor CC como base de estudo e será

ensinado como alimentar e controlar este motor; a aula oito
ensina a usar o display de LCD (Liquid Crystal Display),
será explicado como escrever no display e como adicionar
efeitos de movimento; a aula nove mostrará como utilizar

um servomotor RC e qual a sua utilidade no mundo da
robótica; aula 10 mostra um outro tipo de motor , o motor
de passo, nesta aula mostraremos como alimentar e utilizar
uma biblioteca para acionar este motor . Após estas aulas os
alunos irão sugerir algum projeto que utilize a plataforma

Arduino UNO. Este projeto deverá ser apresentado em
concluído em três aulas.

Figura 1: A primeira prática após a adequação da
disciplina EL-4130 utilizando a plataforma Arduino

UNO.

3. Discussão dos Resultados

A princípio discutimos como esta mudança melhoraria
o interesse dos alunos pela matéria. Após algumas

reuniões foi determinado realizar seis experimentos e
um projeto a ser entregue no final do semestre. Ainda
não temos nenhum retorno da adequação, mas espera-

se um retorno positivo.

4. Conclusões

Concluímos que após todas as alterações feitas na
disciplina EL-4130, os alunos terão uma forte base em
programação C/C++ e o conhecimento necessário em
eletrônica básica para desenvolver projetos. Espera-se
que esta matéria desperte o interesse dos alunos pela

matéria dada no curso e que eles obtenham
independência suficiente para aprender sozinhos.
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