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Os projetos relacionados a seguir foram motivados por ideias dadas por voluntários no
Brainstorming de Projetos ocorrido no dia 18/06/20. Cada projeto foi analisado, discutido sua
viabilidade e está brevemente descrito.

Leia cada projeto com atenção, escolha os que você tem maior interesse, forme um grupo e
faça sua inscrição no formulário que será fornecido seguindo as instruções contidas nele. Note
que cada projeto possui alguns assuntos que serão abordados no projeto. Esses assuntos poderão
não ser os únicos a serem abrangidos, mas servirão como base para o projeto.

Caso alguma ideia de projeto surja após a abertura desta Carta de Projetos, contate alguém
do Comitê de Projetos e explique-a. A viabilidade da sua ideia será analisada e o projeto poderá
ser aberto em qualquer momento do ano.

1 Projetos

1.1 Equalizador

Equalizadores são dispositivos que têm como objetivo reverter distorções e interferências
(principalmente a inter-simbólica) causada em um canal de comunicação. Esse projeto
consiste em simular um equalizador de rádio utilizando MATLAB. Posteriormente, o
equalizador poderá ser implementado com dispositivos eletrônicos que atendam à simulação.
Serão discutidos conhecimentos de Processamento de Sinais, MATLAB e eletrônica (podendo
envolver roteamento de placas).

1.2 Sensor de Batimentos Cardíacos

O objetivo desse projeto é criar um dispositivo que possa ser utilizado para monitorar a
frequência cardíaca de pacientes. Para isso, será necessário a utilização de sensores capazes de
detectar tais batimentos. Informações adicionais podem ser encontradas em: https:
//circuits-diy.com/heartbeat-sensor-circuit-using-lm358-electronics-projects/.
Provavelmente será necessário tratar o sinal obtido, filtrando-o e amplificando-o.

1.3 Caixa de Som Bluetooth

O objetivo é criar um dispositivo capaz de receber áudios via bluetooth, posteriormente
tratando o sinal. Após o tratamento, será necessário amplificá-lo, permitindo que este seja
emitido por um auto-falante. O desenvolvimento envolverá eletrônica e processamento de sinais,
podendo ser realizadas simulações.

1.4 Tradutor de Texto para Braile

Este projeto pode ser realizado através de um site ou aplicativo que recebe um texto digitado
e o converte para braile ou então via redes neurais, a partir de uma inteligência artificial que
reconheceria letras escritas manualmente.
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1.5 Manual do Vestibulando

O objetivo desse projeto é desenvolver uma ferramenta (site/aplicativo) que auxilie o usuário
a estudar para o vestibular. A ferramenta deve ser no formato de quiz, do qual, as questões
serão de diversas provas de vestibular realizadas anos atrás. Pode haver extras como, descrições
de cursos de graduação, dicas para realização de provas, gabaritos etc. Envolve conhecimentos
de desenvolvimento Web e/ou desenvolvimento mobile. Links auxiliares:
https://github.com/JamieScottC/StudyApp
https://github.com/dylanbudgen/PassYourExams-application

1.6 IA para jogar xadrez (ou outros jogos)

Fazer um programa que seja capaz de jogar com um ser humano, priorizando estratégias e
jogadas com base nas ações do jogador. O projeto tem enfoque na lógica em si, deixando para
segundo plano o input ou output das jogadas. Dependendo de qual caminho será abordado,
serão tratados temas de lógica de programação, redes neurais, inteligência artificial ou
aprendizado de máquina (machine learning). Links auxiliares:
https://chess-bot.com
https://www.freecodecamp.org/news/simple-chess-ai-step-by-step-1d55a9266977/
https://www.youtube.com/watch?v=DZfv0YgLJ2Q
https://byanofsky.com/2017/07/06/building-a-simple-chess-ai/
https:
//hackernoon.com/machines-that-play-building-chess-machines-7feb634fad98
https://www.youtube.com/channel/UCf_kacKyoRRUP0nM3obzFbg

1.7 Tradutor de libras com visão computacional

Fazer uma plataforma, que a partir de um vídeo/imagens, traduza um texto para libras.
Serão abordados conteúdos de desenvolvimento Web e/ou mobile, além de, conhecimento
sobre libras e uso de APIs e/ou bibliotecas de visão computacional como a OpenCV. Links
auxiliares:
https://www.ibm.com/watson/products-services
https://www.youtube.com/watch?v=kjhu1LEmRpY
https://www.vlibras.gov.br

1.8 Bot que verifica notícias falsas

O objetivo é desenvolver uma ferramenta (site, extensão, aplicativo etc.) que seja capaz
de verificar se uma notícia é verdadeira ou não, a partir de uma base de dados ou API. Exige
o estudo sobre o uso de APIs, e dependendo do caminho que abordar para a construção da
ferramenta, por exemplo, fazer uma aplicação web, precisará praticar sobre desenvolvimento
Web (HTML, CSS, Javascript, frameworks etc.), e assim por diante. Links auxiliares:
https://posverda.de/api-test-fake-news-ads/
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https://homepages.dcc.ufmg.br/~fabricio/download/websci-reis-2019.pdf
https://nilc-fakenews.herokuapp.com/#news

1.9 IA para melhorar qualidade de imagens

Construir um programa que melhore a qualidade de imagens (borrões, nitidez etc.) e
redimensione-as sem perder as características e qualidade delas. Para tal, serão usados:
conhecimento sobre inteligência artificial e/ou aprendizado de máquina (machine
learning/deep learning). Links auxiliares:
https://towardsdatascience.com/
deep-learning-based-super-resolution-without-using-a-gan-11c9bb5b6cd5
https://www.youtube.com/watch?v=OSShk6jA_us
https://github.com/nagadomi/waifu2x
https://www.youtube.com/watch?v=rl1pbEG2kgA
https://deepai.org/machine-learning-model/torch-srgan
https://letsenhance.io/

1.10 Plataforma para auxílio psicológico

O objetivo desse projeto é criar uma plataforma que ajude o usuário a procurar ajuda
psicológica profissional (mapas com as clínicas, horários e/ou até atendimento online) e
obtenha funções que acalme o usuário em situações de crise (como por exemplo: números
essenciais, bot que converse com o usuário, diário de sentimentos, etc.). Envolve
conhecimentos de desenvolvimento mobile e/ou web (dependendo do caminho a ser escolhido),
e também, será necessário procurar colaboradores da área da saúde (principalmente psicólogos
e psiquiatras) que possa avaliar a melhor forma de abordar as funcionalidades da ferramenta.
Links auxiliares:
https://yalantis.com/blog/mental-health-app-development/
https:
//steelkiwi.com/blog/how-to-develop-a-feature-rich-mental-health-solution/
https://madappgang.com/blog/
mental-health-app-development-how-to-build-an-app-backed-by-science
https://www.cingulo.com/
https://www.cronj.com/blog/the-best-mental-health-app-and-development/

1.11 Abajur RGB com sensor de voz

O objetivo é desenvolver um abajur que, por meio do controle de voz, deve ser possível
ligar, desligar e controlar as cores. Para este projeto será necessário um estudo básico de
programação com Arduino e, dependendo da preferência dos participantes, utilização de um
módulo de reconhecimento de voz ou desenvolvimento de um aplicativo para controlar o
abajur. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=-8aoj9YNxf8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h1ky42Fc9dM&feature=youtu.be
https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-reconhecimento-de-voz-arduino/#:~:
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text=Biblioteca%20Reconhecimento%20de%20Voz%20Arduino&text=Abra%20a%20IDE%
20do%20Arduino,Nova-linha%20e%20115200%20velocidade.

1.12 Aquário inteligente

O objetivo é desenvolver um circuito para verificar o nível de sujeira da água no aquário,
além de um aplicativo que avise quando o aquário deve ser limpo. Para este projeto será útil
o conhecimento básico de programação com Arduino, utilização de um sensor de turbidez e da
plataforma Blynk para desenvolvimento do aplicativo. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=BxOh81CjtuU
https://docs.blynk.cc
https://www.embarcados.com.br/introducao-ao-blynk-app/

1.13 Sistema de irrigação automático

O objetivo é desenvolver um sistema para irrigar plantas no horário correto, além de
analisar condições ambientais, como temperatura, para evitar danos a planta. Para controlar
o sistema e verificar as condições ambientais, é necessário desenvolver um aplicativo. Para
este projeto é necessário um estudo básico de programação com Arduino, utilização de
componentes eletrônicos e da plataforma Blynk para desenvolvimento do aplicativo. Links
auxiliares:
https://www.hackster.io/smana_00/arduino-irrigation-system-5966c2
https://docs.blynk.cc
https://www.embarcados.com.br/introducao-ao-blynk-app/

1.14 Mochila com Placa Fotovoltaica

Levando em consideração o avanço da tecnologia, atualmente, acabamos carregando
conosco inúmeros dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets, notebooks dentre
outros. Visando uma forma prática de recarregar a bateria destes dispositivos, sem depender
de um ponto fixo de tomada, este projeto surge com a possibilidade recarregar aparelhos
eletrônicos por meio da energia gerada por placas fotovoltaicas. As placas serão presas à parte
externa de uma mochila. No interior da mochila estará uma bateria recarregável, que
funcionará como uma carregador solar portátil. Esta bateria, por fim, será utilizada para
recarregar possíveis equipamentos eletrônicos. Conhecimentos discutidos: básico sobre
Potência e básico sobre Painéis Solares. Links auxiliares:
https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/
designer-apresenta-mochila-que-carrega-celular-com-energia-solar.html

1.15 Gerador de energia eólica com ventilador

Buscando formas de geração enérgica alternativas, este projeto surge com o intuito de
construir um gerador de energia elétrica utilizando de componentes simples. O projeto será
constituído de duas etapas. A primeira será a construção do gerador utilizando um motor de
ventilador. Posteriormente, a segunda etapa será a adaptação do gerador de forma a produzir
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energia por meio da força dos ventos. A princípio o projeto trabalhará com baixas potências,
utilizando led’s na saída do gerador, mas pode evoluir para médias/altas potências
dependendo dos resultados obtidos. Conhecimentos discutidos: básico sobre Potência e básico
sobre Máquinas Elétricas. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=N14wtp187hM
https:
//www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=Ja4ikw3Vvus&feature=emb_title

1.16 Frigobar para a Sede

Visando o conforto dos membros do RAMO ESTUDANTIL IEEE-UEL, será realizado o
desenvolvimento de um frigobar que ficará em nossa Sede, estando à disposição dos membros.
O tamanho e a forma de resfriamento do dispositivo estarão a critério dos desenvolvedores, no
entanto, uma possível maneira de resfriamento do frigobar é a utilização de Pastilhas Peutier.
Estas pastilhas, ao percorridas por corrente elétrica, resfriam um de seus lados, enquanto o
outro eleva sua temperatura. Conhecimentos discutidos: básico sobre Eletrônica e básico sobre
Termodinâmica. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=O7NuMwVCdt0

1.17 Cloud Chamber

Também conhecida como Câmara de Wilson, este projeto é puramente expositivo e
educativo. Esta câmara possibilita a visualização de partículas subatômicas carregadas
eletricamente. Trata-se de uma câmera com temperatura e pressão controladas. Com a
temperatura muito baixa, juntamente com vapor de álcool dentro da câmara e caso não haja
nenhum fator intrusivo, será possível visualizar a formação gotículas de vapor de álcool em
torno da partícula carregada. Desta forma é exposto um rastro na "nuvem de álcool",
evidenciando a trajetória da partícula. Conhecimentos discutidos: básico sobre Eletrônica,
básico sobre Termodinâmica e intermediário sobre Física. Links auxiliares:
http://acervo.if.usp.br/maquinas2 https://www.youtube.com/watch?v=e3fi6uyyrEs

1.18 Bateria Eletrônica 2.0

Consiste na continuação do projeto de uma bateria musical eletrônica utilizando o
Arduino. Ele já possui uma estrutura física, contando com piezoelétricos e captadores.
Englobará conhecimentos de eletrônica, montagem de estruturas físicas, soldagem,
programação com Arduino e conhecimentos sobre bibliotecas que trabalham com formatos de
áudio, como MIDI e WAVE.

Links auxiliares:
https://nerdweek.com.br/faca-voce-mesmo-sua-bateria-eletronica-pte-1/
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/156924
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1.19 Tetris para FPGA

O projeto consiste na elaboração do clássico jogo eletrônico Tetris, cujo objetivo é empilhar
tetraminós que descem em uma tela, de forma que completem linhas horizontais para ganhar
pontos, em uma FPGA (um circuito integrado programável).

Abrangerá conhecimentos de lógica, programação (principalmente em linguagem VHDL),
máquinas de estados e sistemas embarcados. Links auxiliares:
https://sci-hub.tw/https://ieeexplore.ieee.org/document/6201435
https://pt.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array#:~:
text=Um%20FPGA%20(Field%20Programmable%20Gate,adv%C3%A9m%20%22program%C3%
A1vel%20em%20campo%22.

1.20 Bafômetro

Consiste na construção de um bafômetro, que detecte a quantidade de álcool a qual um
indivíduo bebeu. O projeto pode utilizar Arduino e um sensor de gás, como um sensor de
gás MQ-3 álcool, para a detecção, e um dispositivo que indique essa quantidade detectada.
Pode ser um display LCD, OLED, LEDs enfileirados, buzzer, etc. Envolverá conhecimentos de
eletrônica, montagem na protoboard e programação. Links auxiliares:
https://www.filipeflop.com/blog/bafometro-com-arduino/
https://www.embarcados.com.br/construindo-seu-proprio-bafometro/

1.21 App para eletrônica

O projeto consiste na elaboração de um aplicativo que auxilie estudantes/profissionais de
eletrônica em suas atividades. A ideia é poder resolver circuitos, mapas de Karnaugh,
transformações delta/estrela, identificar resistores e muitos outros problemas. Além disso,
também poder oferecer fórmulas e outros embasamentos teóricos da eletrônica. Por fim, pode
possuir um identificador de componentes eletrônicos, que reconhece um modelo a partir de
uma foto e apresente o datasheet do objeto e sua classificação.

Envolverá conhecimentos de componentes eletrônicos, teoria eletrônica, programação,
desenvolvimento de aplicativos e, dependendo do caminho a ser seguido, inteligência artificial.
Links auxiliares:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schiller.herbert.
calcparaeletronicafree&hl=pt_BR

1.22 Filtro de Dados sobre a Saúde Brasileira

Principalmente nesse momento em que enfrentamos uma pandemia, dados sobre a situação
da saúde no país se tornam importantíssimos para diversos grupos e pessoas, entretanto o acesso
à eles ainda é complexo e sua apresentação é nebulosa. O objetivo do projeto é democratizar
essas informações (como no de leitos ocupados, casos de síndrome respiratória, casos de CoVid-
19, entro outros), filtrando e expondo os dados que são coletados por algumas organizações ao
público de maneira simples em forma de gráficos iterativos de fácil compreensão. Esse projeto
envolverá conhecimentos como o de Estrutura de Dados e Elaboração de Gráficos, além de
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dialogar com o Jornalismo de Dados. Links auxiliares:
Brasil.io: https://brasil.io/home/
Portal Brasileiro de Dados Abertos: http://www.dados.gov.br/
Análise de Cluster CoVid-19: https://tinyurl.com/y6wdak96
SARS-CoV-2 no Brasil por estado:
https://observablehq.com/@daviortega/sars-cov-2-no-brasil

1.23 App para mapear a necessidade e disponibilidade de Cestas
Básicas

Na situação atual diversas pessoas podem passar por dificuldades em relação a produtos
básicos para sobrevivência, seja porque estão no grupo de risco e não podem se expor para
compra-los, ou seja porque perderam a renda. Diversas organizações foram criadas para
buscar ou até oferecer cestas básicas para essas pessoas e a ideia desse app é organizar onde
estão as pessoas e quais produtos elas precisam e apresentar isso em um mapa para facilitar o
trabalho dessas organizações. Nesse projeto serão desenvolvidos conhecimentos como o de
Desenvolvimento Mobile. Links auxiliares:
Mães da Favela: https://www.maesdafavela.com.br/

1.24 Recolhimento de baterias e resíduos eletrônicos

Apenas 2% do lixo eletrônico é reciclado e o descarte incorreto de pilhas e baterias podem
causar grandes danos ambientais, essa ação social tem o objetivo de recolher esses materiais e
dar o destino correto a eles. Essa é uma ação social, então será desenvolvido a Habilidade de
Comunicação e Rede de Contatos. Links auxiliares:
Pilhas e Baterias | Como descartá-las corretamente:
https://iusnatura.com.br/pilhas-baterias-descarte/

1.25 Bola de boliche de controle remoto

A ideia desse projeto é adaptar uma bola de boliche para que responda a um controle remoto,
que irá se comunicar com sistemas mecânicos e eletrônicos dentro da bola. O controle remoto
tem um acelerômetro, sensor que identifica a orientação nos três eixos (X-Y-Z). Dependendo
do ângulo identificado pelo sensor, um servo motor dentro da bola será acionado para mudar
o centro de massa da bola, fazendo com que mude de direção durante o percurso percorrido.
Para esse projeto, serão discutidos conhecimentos sobre transmissão e recepção de dados com
Arduino, servo motor, acelerômetro, física e programação. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=wM5NHC97JBw&t=1s
https://olhardigital.com.br/video/uma-bola-de-boliche-inteligente/93646

1.26 Robô guia para deficientes visuais

A ideia desse projeto é construir um robô capaz de guiar deficientes visuais de forma
eficiente, detectando obstáculos na frente, nas laterais e buracos. Além disso, é importante
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que o robô guia também detecte obstáculos suspensos no ar até certa altura. Outro ponto
importante é que seja adaptável ao usuário, contando, por exemplo, com controle de
velocidade. Para esse projeto, serão necessários os estudos sobre microcontroladores, sensores,
motores DC e programação. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=J9s6GWsX3Q0
http://www.caoguiarobo.com.br/
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/
cao-guia-robo-e-usado-para-auxiliar-deficientes-visuais-no-es/5500369/

1.27 Impressora braile

A ideia desse projeto é desenvolver uma impressora braile para acelerar o processo de
produção de materiais escritos para deficientes visuais. O sistema braile é composto por 63
símbolos diferentes, que podem ser representados no computador por arquivos de texto não
formatados. Aliado a isso, o programa vai identificar os símbolos e acionar um mecanismo
físico para realizar a impressão. Para esse projeto, serão abordados conhecimentos de circuitos
digitais, Arduino, PWM, motores DC e programação. Links auxiliares:
http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/5623/1014
http://www.ibc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=675:
o-sistema-braille&catid=121&Itemid=373

1.28 Resolvedor de cubo mágico

A ideia desse projeto é desenvolver um robô para resolver cubo mágico. O software desse
sistema deve receber o estado atual do cubo, face por face, e identificar os passos necessários para
resolvê-lo. Então, os passos serão executados por um robô, girando o cubo em uma plataforma
construída. Para esse projeto, serão discutidos conhecimentos sobre Arduino, servos motores,
programação e os métodos de resolução do cubo mágico. Links auxiliares:
https://www.youtube.com/watch?v=gy5B6neyWf8&feature=youtu.be
https://github.com/matt2uy/Cube-Solver
https://www.instructables.com/id/Rubiks-Cube-Solver/
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