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Dentre os diversos projetos desenvolvidos pelo PET Elétrica da UFJF, serão apresentados 
“Impressora 3D”, Desafio Linusbot, Braço Robótico, Museu do PET Elétrica, Energia Inteligente, 
dentre outros.   

 Os projetos do PET-Elétrica, são desenvolvidos utilizando-se a metodologia de aprendizagem 
ativa  - Project Based Learning (PjBL). Esse método tem como foco a apropriação de habilidades 
técnicas e teóricas a partir da busca de soluções para o desenvolvimento de um projeto, ou a 
solução de um problema em geral, a partir do contato direto e imediato com o mesmo. O papel 
do tutor nessa metodologia é o de facilitador da aprendizagem, fornecendo orientações aos 
alunos, de perguntas de sondagem, condução das discussões em classe, e planejando a avaliação 
que será feita no decorrer do processo. 
 
O projeto LinusBot, envolve a montagem e programação de um robô seguidor de linha pelos 
calouros da Engenharia Elétrica. Têm-se como intuito o favorecimento de uma formação 
acadêmica de qualidade através da facilitação do domínio de processos e métodos gerais e 
específicos de investigação, análise e atuação da área de conhecimento acadêmico e 
profissional. A competição envolve três etapas: as aulas de eletrônica e programação em 
Arduino, a montagem do robô e a competição final entre as equipes. 
 



Impressora 3D: Este projeto tem como objetivo a montagem de impressoras 3D.   Através de 
estudos e pesquisas para melhorias e manutenção, obteve-se conhecimento para realizar 
alterações na estrutura física e de software para a impressora. O projeto se desenvolve na tríade 
pesquisa (desenvolvimento técnico), ensino (apropriação e disseminação de conhecimentos) e 
extensão (retribuição para a sociedade).  
  

O “ENERGIA INTELIGENTE” é um veículo de comunicação na forma de portal de notícias e 
discussão que teve início em 2010 visando a divulgação e abre espaço para a discussão de temas 
ligados à sustentabilidade, à tecnologia e à engenharia elétrica, de modo geral. Visa também 
impactar positivamente a graduação de alunos envolvidos. Isso é feito, através da WEB 2.0: 
criando um ambiente de interação com leitores, o projeto se destaca nas pesquisas por 
conteúdo e tem cada vez maior número de acessos.  
 

 

 


