
Disseminação da ciência e da tecnologia por 
meio de experiências didáticas

Alline S. Domingos(2), Elen M. Lobato(3), Fernando M. da Silva(2), Jessica de Souza(2), Layssa A. Pacheco(2),                                    

                        Pedro Armando da Silva Jr(3), e Stephany P. Guimarães(2).     
                                                (1) Trabalho executado com recursos do Edital APROEX 01/2016, da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas. 
                                                        (2) Estudantes do Curso de Engenharia de Telecomunicações; Instituto Federal de Santa Catarina; São José, SC

(3) Professores; Instituto Federal de Santa Catarina; São José, SC. 



Introdução
❖ Nos últimos anos o Brasil avançou em todos os setores da economia.

❖ Brasil 9º economia do mundo.

❖ PIB advém de commodities (produtos de baixo valor agregado). 

❖ Segundo OMPI(Organização Mundial de Propriedade Intelectual) até 2012 o Brasil 
        tinha 41.453 patentes válidas, enquanto nos Estados Unidos eram de 2,2 milhões.

❖ Grau de inovação do país é muito baixo 

❖ Um dos fatores que nos leva a este quadro é falta de mão de obra qualificada.



Introdução

❖ Estados Unidos têm 25 engenheiros por mil trabalhadores o Brasil tem 6 
profissionais.

❖ O projeto teve como objetivo principal despertar o interesse dos adolescentes para as 
áreas tecnológicas, bem como divulgar na forma de rotinas experimentais a área de 
telecomunicações.

❖ Público alvo: Alunos do ensino fundamental, médio e os alunos de primeira fase dos 
cursos de telecomunicações.



Metodologia



❏ Experiências didáticas
❖ áreas das telecomunicações : redes, sinais, telefonia e eletricidade
❖ envolviam  conceitos físicos.
❖ ser ilustrados.
❖ Fibra  Óptica:

➢ Composição, transmissão de dados,
e aplicação.
➢ Experimento de Tyndall que foi base 

        para criação.
➢ Kit óptiico.



❏ Experiências didáticas
❖ Maquina de ondas:

➢ Compreensão de fenômenos invisíveis 
        da área de eletromagnetismo.

➢ Alguns conceitos.
➢ Ondas periódicas e estacionárias



❏ Experiências didáticas
❖ Propagação do Som (Audacity): 

➢ Conceitos de timbre, altura, frequência e 
         Volume.
➢ Alteração da voz

❖ Motor minimo:
➢ O que um motor elétrico
➢ Principio fisico de Indução 

         eletromagnética.



❏ Oficina de Arduino
❖ Plataforma de prototipagem eletrônica Arduíno, por ser de baixo custo e fácil 

manipulação

❖ Três montagens de mini-projetos foram executadas: o circuito pisca-led, o circuito de 
semáforo e o circuito de campainha.

❖ Antes da montagem alguns conceitos básicos de eletrônica, como corrente elétrica, 
resistência, tensão, o funcionamento da matriz de contato e programação foram 
passados aos alunos.





Resultado e discussões
❖ Foi aplicada 4 vezes

❖ Interesse e entusiasmo dos alunos

❖ Instigados em buscar mais sobre os

 assuntos abordados



Resultado e discussões
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Resultado e discussões
❖ Outras questões:
➢ Outras atividades/Oficinas:

- Programação
➢ Sugestão para oficina:

- Mais tempo de oficina
➢ Você têm algo a mais para dizer ?

- Foi uma aula muito produtiva, adorei!
- Gostei muito da oficina!!! :) Bem explicada e prática!!
- gostei pakas
- Excepcional



Conclusão
❖ Lacuna de conhecimento tecnológico.

❖ Demonstrar novas áreas do conhecimento.

❖ Aprimorar as atividades : duas oficinas Rádio galena/Arduino

❖ Continuidade do projeto de forma voluntária



Obrigada pela atenção!
Contatos: 

lline.domingosdmg@gmail.com

jessica.souzajds@gmail.com
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