
OFICINA DE ROBÓTICA

● INTRODUÇÃO:
Tendo em vista o iminente crescimento na área 
da robótica[1], esse projeto foi desenvolvido 
para complementar a formação dos alunos do 
curso técnico integrado de telecomunicações[2].

● DESENVOLVIMENTO:
Com o objetivo de fornecer as bases 
necessárias para dar inicio aos estudos em 
robótica, foram preparados materiais para 
oficinas praticas e teóricas, pautadas em 
conceitos básicos da área, conforme as 
imagens a baixo:

● ARDUINO:
Apesar de o grande número de plataformas 
utilizadas nessa área de estudo[3][4], este foi 
focado em cima da plataforma Arduino. Essa 
plataforma tem sido muito utilizada pelo fácil 
acesso ao material feito pela comunidade[5] e 
pela oferta crescente de componentes no 
mercado.

● CONCLUSÃO:
Projetos que visam apresentar novas áreas de 
estudos aos alunos deveriam ser mais 
incentivados pois acrescentam muito a vida 
acadêmica do individuo, Incentivam a 
criatividade e o empreendedorismo e 
diminuem a evasão dos cursos técnicos. 
Mesmo não conseguindo ofertar as oficinas ao 
publico, todo o material do projeto permanece 
disponível para a comunidade discente e os 
alunos que viram, aprovaram.
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