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Resumo: O projeto tem como objetivo a elaboração 

de um manual para utilização do aplicativo Everycircuit 

nas versões Smartphone e Tablet, visando apresentar 

uma ferramenta de uso prático e interativo na simulação 

de circuitos elétricos  e eletrônicos de maneira mais 

dinâmica, didática e menos burocrática em relação a 

outros simuladores. 

 

1. Introdução 
O aplicativo EveryCircuit permite ao usuário, seja 

ele estudante, professor ou entusiasta da área de elétrica, 

simular circuitos elétricos e eletrônicos, de maneira fácil 

e interativa, em uma linguagem mais gráfica e dinâmica 

em relação a outros simuladores, conforme figura 1. 

O projeto teve início com a escolha de um software 

que facilitasse a simulação de circuitos elétricos e 

eletrônicos para uma obtenção mais eficaz de resultados 

em qualquer situação, seja em sala de aula, em ambiente 

de trabalho, ou até mesmo em práticas experimentais. 

Diversas etapas foram seguidas, iniciando-se com a 

seleção do software, a exploração do aplicativo e de 

cada uma de suas características, a descoberta de 

funções não expressas, como a inserção de ruído e, por 

fim, a execução de simulações de circuitos elétricos e 

eletrônicos estudados em sala de aula[1].  

 

 
 

Figura 1 – Comparativo entre a interface de um 

simulador comum e do aplicativo Everyciruit 

 

 
 

2. Metodologia 
O manual está sendo elaborado a partir da 

apresentação geral do aplicativo, demonstrando-se todas 

as suas funcionalidades básicas, proporcionando ao 

usuário a oportunidade de explorar, na sua totalidade, as 

ferramentas disponibilizadas pelo Everycircuit. 

A estrutura do manual baseia-se na apresentação, 

passo a passo, de cada função que o aplicativo oferece, 

demonstrando, de forma didática e visual, uma 

variedade de elementos que o usuário necessita no seu 

ambiente de estudo/trabalho. Disponibiliza, ainda, 

exemplos de circuitos elétricos e eletrônicos simples, 

comuns, e também outros mais complexos, além de 

gráficos gerados a partir das preferências do usuário, 

conforme figura 2. 

 
 

Figura 2 – Imagem extraída do aplicativo - manual 

 

3. Resultado 
O aplicativo vem se difundindo nas salas de aula, 

mas não há qualquer referência que possa ser seguida 

pelos usuários, razão da escolha do assunto em pauta. 

O projeto visa a implementação do software nos 

cursos de graduação da FEI, tanto para professores 

quanto para alunos, como ferramenta gráfica na 

exemplificação de circuitos elétricos e eletrônicos, até 

então retirados da literatura acadêmica[2]. Essa prática 

representa uma forma de otimizar o ensino/aprendizado. 

 

4. Conclusões 
O projeto demandou uma pesquisa ampla e 

específica com referência à utilização de uma nova 

ferramenta na relação ensino/aprendizagem, cujo 

resultado mostrou-se bastante satisfatório quanto à 

aplicabilidade de um novo software, compacto, didático 

e de utilização prática, tanto em sala de aula, quanto em 

ambiente de trabalho. Ressalte-se que seu uso requer 

apenas um smartphone ou um tablet, aparelhos 

atualmente oferecidos no mercado, em condições 

acessíveis a qualquer tipo de usuário. 
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