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RESUMO
Pesquisas indicam nos últimos dez anos que os cursos de Engenharia estão entre os que possuem maiores índices de
evasão e retenção dentre os cursos de ensino superior no Brasil. Um dos fatores para a desmotivação do aluno na
graduação se encontra no método de educação do ensino médio, que ministra aulas de disciplinas exatas de maneira
demasiadamente  teórica.  Consequentemente,  na  faculdade,  o  aluno  apresenta  dificuldade  na  compreensão  de
disciplinas que envolvem programação, circuitos elétricos e eletrônicos, que demandam um conhecimento prático prévio.
Uma hipótese para a solução do problema seria o investimento dos colégios na compra de kits didáticos. Entretanto, os
kits disponíveis no mercado atualmente possuem custo elevado, tornando-os inviáveis para a realidade da maioria das
escolas brasileiras, sobretudo aquelas da rede pública. Com o objetivo de fomentar o ensino de eletrônica, elétrica e
programação, a proposta deste projeto é desenvolver um kit didático de baixo custo e módulos de periféricos que podem
ser utilizados juntamente com o kit envolvendo microcontroladores da Microchip e Atmel. Como material de base, serão
desenvolvidas apostilas em linguagem de programação em C e Arduino. Ainda, para o auxílio à iniciantes em eletrônica
e eletricidade básica, será desenvolvida uma apostila com exemplos práticos para serem realizados com o Kit Didático e
os módulos periféricos.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito educacional, a familiaridade com circuitos elétricos, eletrônicos e programação de
microcontroladores é imprescindível para estimular os alunos do ensino médio que desejam cursar
uma graduação na área de ciência exatas e tecnológicas e, para os próprios alunos que já fazem
graduação na área. Conforme Andriola, Andriola e Moura (2006) uma adversidade em torno deste
assunto é a ausência de informação e incentivo que os alunos recebem antes mesmo de ingressar
em  um  curso  superior  nas  áreas  tecnológicas.  Como  resultado,  alunos  escolhem  sua  futura
profissão sem ao menos ter uma prática mínima ou informação sobre a área.  

Segundo Barbosa (2011)  uma pesquisa apontou que nos últimos dez anos os cursos de
Engenharia estão entre os que possuem maiores índices de evasão e retenção dentre os cursos de
graduação  no  Brasil.  Fassbinder  (2012)  aponta  que  um  fator  de  desmotivação  ao  aluno  é  a
priorização apenas da teoria, às vezes maçante, e à resolução de exercícios fora da realidade do
aluno.  Outro  fator  é  que  muitos  alunos  do  ensino  médio,  pela  falta  de  aulas  práticas  e
conhecimentos básicos de matérias de engenharia, como eletrônica, elétrica e programação, saem
do ensino médio mal preparados e se deparam na faculdade com conteúdos jamais vistos, mesmo
que em fundamentos e princípios, apresentando grande dificuldade em compreendê-los.

O uso de ferramentas para o auxílio à aprendizagem é crescente. Apesar da versatilidade
dessas ferramentas, elas não são muito utilizadas no Brasil devido ao alto custo dos equipamentos
(Medeiros Filho;  Gonçalves, 2008).  Outro fator  de empecilho é,  muitas vezes,  a falta  de um kit
didático de eletrônica acompanhado de apostilas com linguagem de programação e exemplos de
práticas de uso do kit. 

Enfatizando  uma  flexibilização,  o  intuito  deste  trabalho  é  desenvolver  um kit  didático  de
eletrônica  de  baixo  custo  provido  de  um  gravador  para  os  microcontroladores  ATMEGA328  e
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PIC18F4520  e  módulos  de  periféricos  que  podem  ser  utilizados  juntamente  com  o  kit.  Como
complemento, serão desenvolvidas apostilas para as linguagens de programação em C e Arduino.
Além  das  apostilas  de  linguagem  de  programação,  será  redigida  uma  apostila  com  exemplos
práticos de elétrica e eletrônica capazes de serem realizados com o kit e os módulos de periféricos.

De acordo com Susin (1999), a possibilidade de um aluno poder ver o que foi estudado na
teoria aplicado na prática, seja um circuito elétrico ou um programa, fascina qualquer estudante. O
ponto  positivo  do  Kit  Didático  é  a  aproximação  à  realidade,  possibilitando  a  realização  de
experiências que podem ser vistas em seu cotidiano e incentivar o aluno a se aprofundar na área.
Deste  modo,  o  objetivo  do  desenvolvimento  do  Kit  Didático  juntamente  com as  apostilas,  será
possibilitar  este  estímulo  e  fomentar  o  ensino  de  eletrônica  e  programação  aos  estudantes  de
engenharia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  kit  didático  irá  conter protoboard,  voltímetro,  amperímetro,  potenciômetros,  botões
retentivos e não retentivos, displays de sete segmentos e LEDs. Como módulos de periféricos, um
teclado matricial e uma matriz de led 8x8. Com a finalidade de esclarecer ao aluno a utilização dos
componentes,  juntamente  com o  microcontrolador,  será  elaborada  uma  apostila  com exemplos
práticos apresentando  a  montagem  de  circuitos,  materiais  necessários,  códigos  de  programas e
resultados esperados. Além da apostila voltada ao kit didático, serão desenvolvidas duas apostilas
de apoio de programação em linguagem C e Arduino. 

Para  o  desenvolvimento  dos  diagramas  das PCB’s (printed  circuit  board),  será  utilizado
o software Proteus 8 Professional. O kit, gravadores e módulos periféricos serão desenvolvidos em
placas de circuito impresso de fenolite e a confecção das linhas do circuito será pelo método de
transferência térmica.

A  escolha  dos  microcontroladores  PIC18F4520  e  ATMEGA328  foi  pelo  fato  de  ambos
possuírem  recursos  de  grande  utilidade  como:  encapsulamento  DIP  (Dual  In-Line  Package),
entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, memória EEPROM, timer de 8 bits, timer
de  16  bits,  oscilador  interno,  interrupção  interna,  interrupção  externa,  conversor  A/D
(analógico/digital) e comparadores analógicos (MICROCHIP TECNOLOGY INC, 2008) e (ATMEL,
2016).  Visto  que  a  utilização do  kit  será  feita  por  iniciantes,  existem  chances  de  danificar
eletricamente o microcontrolador. O encapsulamento DIP permite a fácil substituição do componente
danificado. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

É clara a necessidade do maior uso de ferramentas de auxílio no aprendizado de matérias
que  envolvem eletrônica,  elétrica  e  programação.  Ferramentas  estas,  que  possam trazer  maior
independência e aproximação à prática do aluno, com um material de apoio em linguagem simples,
auxiliando no desenvolver do conhecimento. 
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