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Plano de ensino 2019/1 1- Licenciaturas 

Nome do Curso: Física 

Nome da Disciplina: Robótica Aplicada ao Ensino I  Ano / Período: 2019 /1 

Nome Professor (a): Renato Medeiros 

Curso de vinculação do professor (a): Física 

Código do 

Curso: 

 

Horas-aula Semanal Carga Horária Total 

Prática:  Teórica: 04 Total Semanal: 04 Anual/Semestral: 72 

 1. Ementa 
 

Aplicações de microcontrolador ou PIC ou LEGO em experimentos de ensino médio. 

 

 2. Objetivos  
 

Objetivo geral 
 
Fornecer o conhecimento básico de aplicações com microcontrolador ou LEGO. 

 
Objetivos específicos 
 
Desenvolver os aspectos conceituais e os princípios básicos da aula com experimentos. 

Estabelecer uma ponte entre as noções elementares da robótica com as discutidas na Física 

Básica e nos Experimentos de Física. 

 
________________________________________________________________________ 
3. Conteúdo programático 
 
 

18 Fev. Considerações iniciais e apresentação do curso 

21 Fev. Leitura do artigo: A aprendizagem da física no ensino fundamental em um 

ambiente de robótica educacional 

24 Fev. Leitura do artigo: A aprendizagem da física no ensino fundamental em um 

ambiente de robótica educacional 

28 Fev. A robótica no ensino de física: uma saudável relação interdisciplinar 

04 Mar. A robótica no ensino de física: uma saudável relação interdisciplinar 

07 Mar. A utilização da robótica em matemática e física: metodologia...... 

11 Mar. A utilização da robótica em matemática e física: metodologia...... 

14 Mar. O uso da robótica educacional em aulas práticas de física no ensino médio 

18 Mar. O uso da robótica educacional em aulas práticas de física no ensino médio 

21 Mar. Relações ente a robótica educacional e a física do ensino médio 

25 Mar. Relações ente a robótica educacional e a física do ensino médio 

                                                 
1 Aprovado em reunião do CaC em 02/09/2016.  
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28 Mar. Robótica educacional aplicada à aprendizagem em física 

 

01 Abr. Robótica educacional aplicada à aprendizagem em física 

04 Abr. Aplicações da robótica no ensino de física: análise de atividades numa 

perspectiva praxeológica 

08 Abr. Aplicações da robótica no ensino de física: análise de atividades numa 

perspectiva 

11 Abr. O ensino de física com o uso da robótica 

15 Abr. O ensino de física com o uso da robótica 

22 Abr. Robótica educativa livre no ensino de física: da construção do robô à 

elaboração da proposta didática de orientação metacognitiva 

25 Abr. Robótica educativa livre no ensino de física: da construção do robô à 

elaboração da proposta didática de orientação metacognitiva 

29 Abr. Robótica educacional como instrumento de apoio a aprendizagem da 

lógica matemática 

 

02 Mai. Robótica educacional como instrumento de apoio a aprendizagem da 

lógica matemática 

06 Mai. Desenvolvimento de uma resenha sobre os artigos 

09 Mai. Desenvolvimento de uma resenha sobre os artigos 

13 Mai. Entrega da resenha 

16 Mai. Elaboração de projetos de robótica 

20 Mai. Elaboração de projetos de robótica 

23 Mai. Elaboração de projetos de robótica 

27 Mai. Elaboração de projetos de robótica 

30 Mai. Elaboração de projetos de robótica 

 

03 Jun. Elaboração de projetos de robótica 

06 Jun. Elaboração de projetos de robótica 

10 Jun. Elaboração de projetos de robótica 

13 Jun. Elaboração de projetos de robótica 

17 Jun. Elaboração de projetos de robótica 

24 Jun. Entrega dos Projetos de robótica 

27 Jun. Entrega de notas e encerramento do curso 

 
 

  4. Estratégias de ensino-aprendizagem, procedimentos e recursos didáticos 
 

Aulas discursivas sobre os artigos, com exposição e análise de exemplos, seguidas de 
exercícios de modificação e ampliação. - Uso de Arduino e sensores 
 

Recursos didáticos:  

Quadro negro 

Data show 
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Simulações  

 

 5. Métodos e instrumentos avaliativos – Observar o que diz o PPC do Curso e o 
Regimento Geral da Universidade 
 
A média do aluno será composta por da seguinte maneira: N1: média das resenhas 
entregues no total de pelo menos 5 (cinco), cada uma valendo de 0-10 pontos. N2 será 
composta pela nota do projeto e desenvolvimento do projeto, cada uma delas valendo de 
0-10 pontos. 
Serão aprovados os alunos que obtiverem média final maior ou igual a 6,0 e 75% de 
presença no curso. Para o processo de avaliação será utilizado um total de 16 horas/aula. 
 
MF = (2 * M1 + 3 * M2)/5 
 

 

  6. Prática como componente curricular – Registrar como será desenvolvida 
 
A Prática como componente curricular será realizada por meio de um projeto desenvolvido 
ao longo do semestre letivo, com o objetivo de articular teoria e prática e a 
contextualização, contribuindo para a formação docente. Ao final do trabalho, o projeto 
será apresentado aos demais membros da comunidade acadêmica, para apreciação e 
discussão dos resultados. As orientações estão descritas na resolução CF Nº. 001/2015. 
________________________________________________________________________ 

7. Bibliografia   
 
7.1 Básica 
 

CAMARGO, V. L. A. Elementos de Automação. Érica, 2014. 

CRAIG, JOHN J. Introdução à Robótica, 3a. Edição. Pearson, 2013. 

KAREMAS, JAMES G. Robot Technology Fundamentals. Delmar, 1999. 
 
 
7.2 Complementar 
 

Artigos passados e disponibilizados aos alunos 
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_______________________________________________________________________ 
Observações: 
 
Registrar também: 

a) Eventos vinculados à disciplina; 
b) Viagens técnicas e culturais; 
c) Atividades de laboratórios; 
d) Atividades de orientação vinculadas à disciplina; 
e) Outras atividades vinculadas à disciplina:  pesquisa, extensão, outras. 

 
Observar: 

a) Novas regras de avaliação média (6,0) sem a possibilidade de 3ª V.A. 
(semestral)/5ª VA (anual), conforme artigo 146 do Regimento Geral; 

b) Todos os professores deverão entregar uma cópia digital e uma impressa do plano 
de ensino na secretaria de curso. 

c) É obrigatória a avaliação de aprendizagem discente pelo menos duas vezes a cada 
semestre para cada componente curricular, sendo que cada avaliação deve conter, 
no mínimo, dois instrumentos avaliativos distintos (Art. 146 do Regimento Geral). 

d) É vedada ao docente a aplicação de nova atividade avaliativa antes da divulgação 
da atividade avaliativa anterior com pelos menos dois dias úteis de antecedência. 

e) É de responsabilidade do NDE e do Colegiado de Curso discutir, de forma 
contínua, a qualidade das avaliações. 

f) O professor de Estágio Supervisionado deverá entregar Plano de Ensino. 
 
 

PROFESSOR PROPONENTE 

UEG: 13/02/2019 

 
PROFESSOR:  Renato Medeiros 
 
ASSINATURA:______________________________________________________ 
 

 
 


