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Resumo: O projeto Linus Bot Line Follower surgiu a partir do desafio de tornar o ensino 

mais interessante e dinâmico para estudantes do curso de Engenharia Elétrica, levando-os a 

um ambiente similar ao espaço de trabalho de um engenheiro e incitando-os a adquirir 

conhecimentos extra curriculares, de extrema importância para o perfil profissional 

atualmente demandado pela sociedade. A revolução tecnológica ocorrida com o passar dos 

anos é responsável por um novo estilo de vida. Frente a tal cenário, um novo perfil de aluno 

surgiu. Tais graduandos, acostumados às novidades tecnológicas, tendem a encarar o modelo 

usual de educação desinteressante e massificante. Esta situação deixa em evidência cada vez 

mais a necessidade de modernização das metodologias educacionais em geral, especialmente 

a educação em engenharia. Um método muito empregado é conhecido por PjBL 

(aprendizado baseado em projeto), o qual foi empregado no desenvolvimento deste projeto. 

Sendo assim, a atividade aqui descrita incorpora nova dinâmica ao processo de 

aprendizagem, podendo atingir todos os que tenham interesse em abordar o tópico estudado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios do século XXI, no que tange ao ensino em engenharia, é a 

adequação de um novo sistema de estudo onde os alunos sejam desafiados a se esforçar e a aprender 

a lidar com o novo, sejam experiências ou problemas, a fim de desenvolver competências 

transversais indispensáveis ao mercado de trabalho. Não há como negar que as mudanças ocorridas 

no final do século XX impactaram profundamente a maneira como é exercida a engenharia 

(SILVEIRA, 2005).  

Historicamente, o currículo do engenheiro é voltado para a aquisição de informações técnicas 

e direcionado para áreas de atuação específicas das engenharias. Com a superespecialização dessas 

áreas e novas abordagens metodológicas de ensino, o currículo deste se aperfeiçoou. Nos dias de 

hoje, o foco está no estudante que deve exercitar e desenvolver além dos conhecimentos técnicos 

primordiais de seu setor de especialidade, outras habilidades e competências como trabalho em 
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grupo, liderança, comunicação, iniciativa, autodidatismo, adaptabilidade, efetividade, 

profissionalismo, capacidade de gerenciamento e habilidades cognitivas (COSTA et al., 2010). 

Ao analisar o novo cenário do mercado de trabalho percebe-se, claramente, a necessidade de 

profissionais preparados e capacitados não só tecnicamente, mas também com formação que permita 

a resolução de diversos tipos de problemas. A escassez de engenheiros qualificados apresenta-se, na 

atualidade, como possível entrave ao desenvolvimento brasileiro (TREVELIN, 2011). 

Torna-se, portanto, altamente necessário a mudança na educação em engenharia, para que o 

profissional tenha todo o conhecimento técnico necessário na área, mas também seja apto a se 

comunicar eficientemente de forma oral, escrita e gráfica; possa atuar em equipes multidisciplinares; 

planejar; supervisionar; elaborar e coordenar projetos e serviços da área; e avaliar o impacto das 

atividades da engenharia no contexto social e ambiental. (MEC/CNE/CES, 2002).  

Concomitante a essa transição do perfil do engenheiro solicitado pelo mercado, ocorre à 

mudança das características do aluno ingressante neste curso. Tais alunos já estão imersos em uma 

sociedade amplamente desenvolvida no setor de tecnologia, o que cria um conflito entre as opiniões 

dos estudantes acerca do formato de ensino usado pelas universidades. O método tradicional de 

ensino pode ser visto como prosaico e desinteressante, desmotivando assim, os portadores desse novo 

perfil durante a graduação. Seria de grande interesse e enriquecedor para a sociedade em geral que as 

universidades, bem como os órgãos superiores responsáveis por esse tema, rediscutissem seus 

métodos de ensino a fim de trabalhar em prol de ambientes de estudo que cada vez mais incitem os 

alunos a desenvolverem suas competências técnicas e transversais, formando profissionais 

compatíveis com o mercado atual.  

Mediante tal cenário, uma equipe de alunos do curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), integrantes do Programa de Educação Tutorial da Engenharia 

Elétrica (PET-Elétrica), sob tutoria docente, desenvolveu um projeto com os calouros dos cursos de 

Engenharia Elétrica da referida Universidade com base na estratégia PjBL (Aprendizado Baseado em 

Projeto), onde os novos estudantes tiveram como tarefa a montagem de robôs seguidores de linha, 

sendo elas lecionadas pelos próprios alunos coordenadores do projeto (petianos), e uma competição 

final entre as equipes, como motivação lúdica para a aprendizagem.   

Com esta atividade, objetivou-se agregar conhecimentos técnicos a todos os participantes – 

petianos e calouros, principalmente relacionados à área de Eletrônica, além de competências 

transversais como pró-atividade, flexibilidade, inteligência emocional, capacidade de trabalhar em 

grupo, capacidade de comunicação escrita e falada, tolerância a realidades incertas e não lineares, 

planejamento, gestão, liderança e uma série de outras competências que não são formalmente 

ensinadas na universidade. 

Vale ressaltar que este projeto obteve um excelente retorno por parte dos calouros e serviu de 

instrumento para aprimorar os conhecimentos técnicos do grupo PET acerca da temática trabalhada. 

Além disso, sua implementação em outros cursos de graduação da mesma área se faz extremamente 

interessante, pois as matérias necessárias ao perfeito entendimento deste projeto são básicas, não 

sendo necessário nenhum conhecimento exclusivo de Engenharia Elétrica. 

O artigo está estruturado como segue: na seção 2 são apresentados o material e a 

metodologia utilizados em ambas as versões do projeto, na seção 3 constam os resultados e 

discussões resultantes e por fim, na seção 4, as conclusões observadas. 

 

2. PjBL 

 

 As grandes mudanças referentes à educação em engenharia giram em torno da união 

entre o ensino disponível em sala de aula e sua aplicação no mercado de trabalho. A 

conjuntura atual de ensino com aulas expositivas, exercícios com vasto conteúdo numérico e 



 

práticas em laboratório se mostra eficiente para preparar os estudantes com conhecimentos 

factuais e habilidades para solução de problemas, porém se mostra pouco efetiva e incompleta 

ao se exigir competências transversais do currículo do engenheiro, tais como "1) 

Aprendizagem interdependente", "2) Solução de problemas, criatividade e pensamento 

crítico", "3) Trabalho em equipe e relações interpessoais", "4) Comunicação clara e objetiva”, 

5) Avaliação e autoavaliação", 6) "Integrar conhecimentos", "7) Gerenciar mudanças, lidando 

com o novo" (FELDER, 2003). 

 Essas habilidades necessitam de métodos que ultrapassem o ensino expositivo em sala 

de aula e que não fiquem focados somente à ementa obrigatória dos cursos de engenharia 

como também disponibilizem novas atividades, experiências e conflitos que auxiliem o 

estudante com a construção e fixação de seu conhecimento. A aprendizagem não é um ato 

passivo no qual se recebe algo pronto de alguém, nem um ato automático de apenas seguir 

uma regra. A aprendizagem é um processo ativo e extremamente pessoal, em que uma pessoa 

se motiva a enxergar algo.  O PjBL é uma proposta estimulante ao aprendizado indutivo, onde 

o professor exerce função facilitadora fornecendo um enfoque baseado em dúvidas para 

estimular os alunos com questões e conflitos que sejam reais e relevantes às suas experiências 

acadêmicas e profissionais.  

 De acordo com a corrente definição, projetos são tarefas complexas, baseadas em 

questões desafiadoras, ou mesmo problemas, que envolvem os estudantes em sua concepção, 

solução, tomada de decisão ou atividades investigativas; propicia oportunidade da execução 

de trabalhos com relativa autonomia segundo cronogramas temporais e culmina com produtos 

realísticos ou apresentações equivalentes (XIANYUN DU, 2009). Neste contexto, busca-se 

através do projeto, desde seu planejamento à execução, uma estratégia de aprendizagem ativa 

na qual o grupo de estudantes envolvidos, tanto os que o prepararam projeto, quanto os que 

serão submetidos a ele, tem a oportunidade de desenvolver as competências necessárias ao 

perfil do engenheiro, que raramente são estimuladas em sala de aula. 

 

3. O PROJETO 

 

 O projeto Linus Bot, na realidade, consiste de uma inovação de um projeto chamado 

Desafio Mindstorms, que era aplicado semestralmente aos calouros do curso de Engenharia 

Elétrica. No primeiro semestre de 2015, os integrantes do PET-Elétrica, responsáveis pelo 

planejamento e aplicação do último projeto citado, foram confrontados com o seguinte 

problema: os robôs utilizados nas atividades oferecidas aos calouros eram robôs Lego 

Mindstorms, que já estavam sucateados, fazendo-se necessária a substituição dos mesmos. 

Partindo desse pressuposto, e levando em consideração aspectos como o custo desta 

substituição, a atualização das diretrizes do projeto e a busca por um projeto que forneça aos 

calouros maior contato com o curso escolhido, os alunos do PET-Elétrica se reuniram e 

formularam, como solução do problema proposto, o projeto Linus Bot. 

 O projeto Linus Bot, que está na sua segunda edição, foi aceito pela coordenação de 

curso como parte integrante da disciplina Introdução à Engenharia Elétrica, do primeiro 

período do curso de Engenharia Elétrica da UFJF. O projeto é apresentado aos calouros sob a 

forma de uma competição: eles são divididos em grupos, assistem aulas ministradas pelos 

próprios petianos para montar e programar seus robôs do tipo seguidor de linha. 

 O material para a confecção dos robôs é oferecido pelo PET-Elétrica e composto de 

hardware aberto e peças impressas em uma impressora 3D RepRap, também baseada na ideia 

de hardware aberto. A programação necessária para esses itens é simples e didática. No final 

do processo de montagem, os grupos participam da competição dos robôs desenvolvidos. 



 

 O processo descrito acima será detalhado nas próximas seções deste artigo, 

considerando-se suas primeira e segunda edições, desde o planejamento da solução para o 

problema dos Lego Mindstorm sucateados, até os resultados obtidos com sua implementação. 

 

 3.1. Planejamento 

 

 A primeira etapa do projeto consistiu na elucidação de seus objetivos. Definiu-se um 

escopo inicial no qual o primeiro passo foi a escolha das principais partes do robô, tais como 

o controlador, o sensor de linha, a ponte-H e a bateria. Ficou definido ainda que a execução 

do projeto se dividiria em três partes: estudo teórico, no qual os petiano deveriam estudar e 

compreender os conceitos da  Eletrônica e programação envolvidos no robô; preparação das 

aulas que seriam ministradas para os calouros, de maneira simples e didática, considerando 

que esses podem não ter conhecimento daquela área específica; e por fim a montagem de um 

material (apostila) voltado ao  calouro, constando todas aulas que seriam ministradas, e toda 

informação necessária para construção do seguidor de linha. 

 A plataforma Arduino, uma placa micro controladora extremamente didática, que 

introduziria satisfatoriamente os calouros no universo da programação, foi escolhida como 

controladora a ser usada. Além de possuir uma vasta gama de aplicações, é uma plataforma 

open source, possibilitando ao calouro, caso se interesse, buscar novas aplicações. 

Adicionalmente, a escolha do Arduino é coerente com filosofia do grupo PET-Elétrica, 

integrante do Programa de Educação Tutorial (PET) do MEC que tem como diretriz a 

elaboração de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Dentro do PET os alunos sempre são 

estimulados a desenvolverem projetos nos quais qualquer estudante de engenharia, ou 

interessados da área, tenham a oportunidade de acessar o projeto e aprender com o mesmo, 

tentando ao máximo não restringir softwares ou hardwares a plataformas pagas. 

 Foram discutidos e definidos, pelos petianos responsáveis pelo projeto, adicionalmente 

aos conhecimentos técnicos, que competências profissionais seriam reforçadas com seu 

desenvolvimento, e de que forma, possibilitando sua meta-cognição, fator este que reforça sua 

aprendizagem (Tabela 1): 

  

Tabela 1. Competências a serem trabalhadas ao longo do projeto 

Etapa Conhecimento técnico 

trabalhado 

Competências transversais reforçadas 

Planejamento 
Estudo geral sobre 

eletrônica; aplicações de 

arduino. 

Divisão de tarefas, aprendizado 

independente, foco de projetos, 

 integração de conhecimentos 

distintos; 

Estudo teórico Aprofundar estudos sobre 

eletrônica/programação em 

arduino. 

Trabalho em equipe. 

Programação do 

seguidor 

Programação em arduino. Gestão de conflitos, aprendizado 

independente, responsabilidade no 

cumprimento de prazos, comunicação. 

Preparação do 

material do robô 

Visão didática dos conheci- 

 -mentos de eletrônica. 

Responsabilidade no cumprimento de 

prazos, comunicação oral e escrita. 



 

 

3.2.Estudo teórico 

 

 A execução desta etapa se confunde com a etapa de planejamento do projeto. Para 

definição do escopo e do objetivo foi necessário, concomitante ao planejamento, realizar-se 

estudos em torno das partes que compõe o seguidor.  

 No primeiro formato de estudo, diversos tópicos foram divididos entre os envolvidos 

no projeto, os quais deveriam ser apresentados aos outros membros da equipe de trabalho. 

Essa etapa do projeto foi concluída a partir de reuniões nas quais cada membro era 

responsável por trazer um material sobre alguma parte do robô e através desse um estudo 

mais profundo era realizado durante as reuniões, sendo as reuniões dividas entre os 

componentes do robô. As principais referências utilizadas para esse estudo base foram 

retiradas do livro Arduino Básico.  

 

3.4. Programação do seguidor 

 

 Após a etapa de estudo teórico, o grupo deu início à fase de programação na 

plataforma Arduino. Por se tratar de um projeto que seria voltado aos calouros, pensou-se em 

desenvolver um programa simples, que pudesse ser explicado através de aulas, sem que os 

alunos necessitassem ter o conhecimento prévio sobre programação. 

 Sendo uma plataforma open source, foram encontrados inúmeros projetos com robôs 

seguidores de linha, ajudando bastante o grupo neste momento, em especial o blog „Arduino 

by my self‟ foi consultado como referência. Vale ressaltar, que o grupo do projeto não tinha 

grande conhecimento acerca dessa plataforma e como um robô desse tipo necessita de 

múltiplos conhecimentos de programação, foram realizadas muitas discussões (Foto 1). Por 

fim, a programação foi finalizada, sendo esta simples e didática, podendo ser facilmente 

explicada aos calouros.    

   Figura 1: Discussão em grupo sobre a programação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testando a 

eficácia do 

material didático 

Reforço dos conhecimentos 

de eletrônica e 

programação. 

Responsabilidade no cumprimento de 

prazos, comunicação oral e escrita, 

gerir críticas . 

Apresentação do 

projeto aos 

calouros e aulas 

ministradas 

Reforço dos conhecimentos 

de eletrônica e 

programação. 

Técnicas de argumentação, 

desenvolvimento da oratória e da 

capacidade de lidar com o inesperado.  

Competição entre 

os Calouros 

- Lidar com imprevisto e capacidade de 

gerenciamento de eventos. 



 

3.5. Preparação do material do robô seguidor de linha 

 

 Após todo conhecimento adquirido sobre o seguidor de linha, voltaram-se as atenções 

para o material didático a ser produzido para uso dos calouros, que era um público sem 

muitos específicos nas áreas, o que levaria à necessidade de introduzir todos os conceitos de 

programação utilizados no robô, desde o mais básico ao mais avançado. 

 Assim, foi decidido trabalhar com cinco sessões de duas horas cada, para passar os 

conceitos necessários; essa formatação foi implementada na segunda edição com o objetivo 

de reduzir o tempo e o número de sessões, que na primeira edição foram dez de uma hora 

cada. O interessante nessa metodologia é o fato de os calouros não serem submetidos às 

explicações de forma passiva, pelo contrário, cada aula possui um miniprojeto, onde eles 

aprendem na prática os conceitos de eletrônica e de programação. 

 Esse formato de estudo permite acompanhar a programação do seguidor de linha em 

inúmeras partes, fornecendo aos integrantes do projeto a possibilidade a visão de blocos 

dentro de um grande código, tangenciando este aspecto os tópicos (Tabela 2) escolhidos para 

as aulas explicitam como programar em pequenos blocos. 

  

    Tabela 2: Tópicos das Sessões  

 
Atividade 1 Apresentação do projeto e suas regras, LED piscante e Sinalizador de 

código Morse; 

Atividade 2 Semáforo e Semáforo interativo; 

Atividade 3 Efeito de iluminação sequencial com LED e Efeito interativo de 

iluminação com LED; 

Atividade 4 Aprendendo sobre o PWM do arduíno e a lâmpada pulsante; 

Atividade 5 Componentes do robô, especialmente ponte H. 

 

 Todo esse material pode ser acessado no site do PET-Elétrica, através do link: 

http://www.ufjf.br/peteletrica/projetos-2/linusbot/1o-semestre2015/ 

 

        3.6. Testando a eficácia do material didático  

 

 Com o material didático preparado, a equipe do seguidor de linha lecionou as mesmas 

aulas que seriam dadas aos calouros para os demais membros do PET-Elétrica, que envolviam 

estudantes a partir do 2º semestre do curso de Engenharia Elétrica. Entre eles, alguns não 

detinham conhecimento prévio acerca dos assuntos que seriam apresentados. Além de 

repassar as informações acerca do robô, alguns alunos mais antigos do grupo opinaram sobre 

algumas mudanças que deveriam ser feitas para melhorar a didática do material. 

 Após esta etapa, notou-se que todos os alunos que assistiram às aulas compreenderam 

todos os passos da construção e programação do robô, mostrando a eficácia do material. 

 

3.7. Apresentação do projeto aos calouros e aulas ministradas 

 

 Após sofrer pequenas mudanças sugeridas pelo grupo PET, o projeto estava pronto 

para ser apresentado aos calouros, deixando claro todo conhecimento que poderia ser 

adquirido. Tendo este projeto características extracurriculares, sendo facultativa a 

http://www.ufjf.br/peteletrica/projetos-2/linusbot/1o-semestre2015/


 

participação, foi surpreendente o interesse pelo trabalho desenvolvido, o que mostra o novo 

perfil do estudante de engenharia - que se interessa por aulas dinâmicas.  

  

Figura 2- Apresentação do projeto aos calouros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Figura 3-Aulas ministradas aos Calouros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3.8.Competição entre os Calouros 

 

 Após o completo entendimento da montagem e programação, os calouros foram 

separados em grupos e disponibilizou-se todas as peças que compõem o robô para sua 

montagem, sob a supervisão dos petianos envolvidos, para que posteriormente houvesse a 

finalização do projeto com a competição, na qual o mais rápido a completar o circuito venceu.  

 O intuito não é só identificar o melhor grupo, ou aquele que programe com mais 

eficiência, mas também trabalhar as competências transversais que todo engenheiro atual 

precisa, sendo algumas delas a capacidade de lidar com prazos, trabalhar em grupo, gerir de 

conflitos, saber apresentar o trabalho desenvolvido e ter boa argumentação.  

 Um ponto extremamente importante foi saber lidar com imprevistos, pois como todo 

objeto eletrônico em desenvolvimento, os robôs montados pelos calouros poderiam apresentar 

algum tipo de falha estrutural, como realmente apresentaram. 

                   

 

 



 

Figura 4 -Competição entre calouros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 Ao final da primeira versão houve uma avaliação do projeto pelos integrantes do 

grupo PET- Elétrica bem como pelos calouros que participaram. A partir dessas observações 

foram implementadas alterações no projeto. 

 Tais alterações, como a redução do número de aulas, que estão sendo implementadas 

no 1° semestre letivo de 2015, mesmo sem a conclusão do trabalho já mostram que estas 

foram fundamentais para que o número de desistências durante a execução do projeto caísse 

para quase nenhuma. 

 Analisando separadamente os resultados atingidos observa-se o seguinte. 

 

 4.1. Para os calouros 

 

 Para os calouros participantes da primeira edição, o projeto foi totalmente 

enriquecedor uma vez que proporcionou-lhes a aquisição de conhecimentos extracurriculares 

em áreas distintas. A metodologia aplicada foi aprovada por todos os alunos que mostraram 

grande satisfação ao aprender matérias as quais nunca haviam ouvido falar. Além disso eles 

apontaram que os aspectos mais relevantes, além do conhecimento técnico adquirido, foram o 

aprendizado de como trabalhar em equipe, como aprender de forma independente e 

finalmente, como lidar com o novo e inesperado. 

  

 4.2. Para os petianos 

 

 Para os petianos envolvidos em todo o processo de criação, planejamento e execução 

do projeto a experiência tem sido completamente satisfatória. Além de todas as competências 

transversais supracitadas, desenvolveu-se de forma extraordinária a capacidade de lidar com 

problemas. Por várias vezes o grupo foi confrontado com situações inesperadas e teve de lidar 

com isso, de forma perspicaz e criativa.  

 Não obstante, o conhecimento técnico adquirido foi, e está sendo, extremamente 

produtivo uma vez que as habilidades trabalhadas, tanto técnicas como transversais, citadas na 

Tabela 1, são parte daquelas que se espera de um bom profissional de engenharia atualmente, 

inclusive algumas estão explícitas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Engenharia, bem como na a Declaração de Valparaíso sobre Competências 

Genéricas do Engenheiro Iberoamericano - ASIBEI (ASIBEI, 2015). 



 

 Durante o processo de avaliação dos resultados do projeto todos os integrantes foram 

convidados a preencher um questionário que avaliou as competências adquiridas durante todo 

o projeto, foram questionados sobre o grau de importância dos seguintes aspectos: 

 Aprender de forma independente; 

 Trabalhar em equipe e gerenciar relações interpessoais; 

A partir deste dados montou-se os seguintes gráficos: 

 

Figura 5: Aprendizado independente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Trabalho em equipe e relações interpessoais 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O resultado no aprendizado dos participantes do projeto foi bastante satisfatório, já 

que estes desenvolveram não somente o conteúdo técnico discutido durante todo projeto, mas 

também conhecimentos em uma linguagem de programação amplamente utilizada atualmente. 

Através da análise das respostas da equipe envolvida, pode-se destacar o grande avanço na 

capacidade de lidar com o inesperado; e também na capacidade de trabalhar em equipe e 

gerenciar relações.  
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PROJECT LINUS BOT: APPLICATION OF THE PJBL 

METHODOLOGY FOR INTEGRATING NEW STUDENTS INTO 

ELECTRICAL ENGINEERING COURSE 
 

Abstract: The LinusBot Line Follower proposes the challenge of making education more 

interesting and dynamic for the engineering students. It takes them to a comparable engineer 

workspace and inspiring them to acquire extracurricular knowledge, fundamental for the 

professional profile. The technological revolution that occurred along the years is responsible 

for a new life style. Given this current scenery, a new students profile has changed. These 

undergraduates, adapted to the technological innovations, tend to find the current education 

model uninteresting and massifying. This exposes the need of study methods improvement in 

general, especially in engineering. A broadly known method is the PjBL (problem based 

learning), which has been used in the development of this work. Therefore, the environment 

integrates a new kind of dynamic learning process, which can reach everyone interested in 

the considered topic. 

 

Key-words: Line follower robot, PjBL, education, engineering. 
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