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Resumo: Este projeto tem por finalidade o 

desenvolvimento de um material didático baseado nas 

plataformas NI Elvis II+ e LabVIEW, e a aplicação 

destes e de outros conteúdos aos alunos, por meio do 

Grupo Ambassador. Este material contém quatro aulas 

que mesclam parte teórica e prática. Com relação ao 

Programa Ambassador, são ministrados treinamentos à 

comunidade FEI, assim como realizadas constantes 

capacitações dos instrutores nos produtos da National 

Instruments (NI). 

 

1. Introdução 
O NI LabVIEW é um software de projeto de 

sistemas utilizado para uma grande variedade de 

aplicações e setores da indústria. Esse software faz a 

interface com hardwares de medição e controle para a 

análise de dados, publicação de resultados e distribuição 

de sistemas, utilizando uma abordagem de programação 

gráfica. [1] 

O NI ELVIS II+ é uma plataforma de projeto e 

prototipagem que integra no mesmo módulo 12 

instrumentos mais utilizados - incluindo osciloscópio, 

multímetro digital, gerador de funções, analisador de 

bode, entre outros. [2] 

O “NI Ambassador Program at FEI” é uma parceria 

firmada em 2015 entre a National Instruments e o 

Centro Universitário FEI com o objetivo de expandir o 

conhecimento e a proficiência de alunos, docentes e 

funcionários da instituição em NI LabVIEW e outros 

produtos da empresa. 
O Centro Universitário FEI possui licenças de 

LabVIEW e exemplares de NI Elvis II+, ambos 

produtos da empresa National Instruments, o que 

viabiliza a utilização destes meios neste projeto e a 

aplicação para os alunos em treinamentos e/ou 

minicursos. 

 

2. Metodologia 
O projeto é composto por duas frentes desenvolvidas 

em paralelo, uma destinada à execução das tarefas no 

Grupo Ambassador e outra focada na implementação de 

um projeto específico. 

Dentro do Grupo Ambassador são ministrados 

treinamentos aos alunos utilizando os materiais 

didáticos já existentes, com o intuito de apresentar as 

plataformas e fornecer conhecimento em softwares e 

hardwares da NI. 

A segunda abordagem é a concepção de um projeto 

específico, que contempla o desenvolvimento da teoria 

das quatro novas aulas, das experiências, realização de 

testes e confecção de material didático.  

 

A seguir será detalhado o conteúdo dessas aulas 

criadas, denominadas “partes”: 

Parte 1: Introdução ao LabVIEW 

Parte 2: Introdução ao NI ELVIS II+ e integração 

com o LabVIEW 

Parte 3: Projeto prático de aplicação: Semáforo 

Parte 4: Projeto prático de aplicação: Automação 

Residencial 

Nas duas primeiras aulas os alunos são apresentados 

às plataformas, inicialmente através de exemplos 

básicos e, após isso, são propostos alguns exercícios. As 

outras aulas subsequentes são implementadas em 

formato de projeto prático.  

O projeto denominado “Semáforo” é mais sucinto, 

onde são utilizadas chaves e LEDs como interfaces de 

entrada e saída. Há a presença de um semáforo de carros 

e outro de pedestres, sendo que este último passará para 

verde quando um botão for pressionado. 

O projeto 2 intitulado “Automação Residencial” 

engloba duas frentes: Alarme Residencial, que aciona 

um sinal sonoro quando detectada presença pelos 

sensores e Varal Automático, que é recolhido na 

presença de chuva. 

Ao final da realização destas atividades o conteúdo 

criado será aplicado a uma típica turma teste de alunos 

alvo, com o intuito de colher feedback e realizar 

algumas adequações se necessário. 

 

3. Conclusões 
Com relação às atividades realizadas pelo Grupo 

Ambassador, foram ministrados treinamentos a algumas 

turmas de alunos, que obtiveram satisfatória 

aprendizagem. O projeto específico já apresenta a 

primeira aula desenvolvida. 

 

4. Referências 
[1] NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION. 

Ambiente gráfico de desenvolvimento de sistemas 

LabVIEW. National Instruments, 2017. Disponível em: 

<http://www.ni.com/labview/pt/>. Acesso em: 10 

Março 2017. 

[2] ____. O que é o NI ELVIS?. National Instruments, 

2017. Disponível em: < http://www.ni.com/white-

paper/8599/pt/>. Acesso em: 14 Março 2017. 

 

Agradecimentos 
À empresa National Instruments pela parceria firmada e 

capacitação do Grupo Ambassador, e ao Centro Universitário 

FEI pelo empréstimo de equipamentos. 

 
1
 Aluna de ID do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 06/17 a 05/18. 


