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Resumo 

 

 A promoção da ciência se configura de modo a diminuir a distância entre a 

comunidade externa e a universidade. Partindo dessa ideia, o PET NA ESCOLA visa inspirar 

os alunos de escolas públicas do ensino fundamental no que se trata de ciência e 

engenharia, desmistificando-as e evidenciando a importância delas na sociedade. Em busca 

de tal importância, o presente trabalho apresenta, de maneira breve, duas iniciativas 

(projetos) que serão executadas no projeto de extensão PET NA ESCOLA: LED Bobina e 

Semáforo com Arduino. Os resultados mostram dois projetos de simples execução, 

motivadores e capazes de inspirar os alunos a conhecerem a gama de possibilidades que a 

inserção da Universidade Federal de Goiás (UFG) na sociedade implica. 
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Introdução 

 

 No livro “Seis Estudos de Psicologia”, Piaget (1978 apud Vera Rudge Werneck, 2006) 

explica que “os interesses de uma criança dependem, portanto, a cada momento, do 

conjunto de noções adquiridas e de suas disposições afetivas já que tendem a completá-los 

em sentido de melhor equilíbrio”. Ademais, o ser humano aprende pela experiência e pelo 

senso comum; não apenas por conceito. Além disso, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua, 2018), apenas 16,5% da população 

brasileira com 25 anos de idade ou mais tinha ensino superior completo, podendo ser pela 

falta de divulgação científica, fato que ocorre não somente no Brasil, mas em várias partes 

do mundo (Santana, 2019). Numa tentativa de alterar essa realidade, Ildeu Moreira (2014), 

em entrevista ao jornal “A Tarde”, comenta sobre a divulgação científica, colocando que “as 

universidades e a própria mídia têm papel fundamental para a divulgação científica, mas 

isso ainda ocorre muito pouco” e que “os professores, pesquisadores e alunos poderiam 

ajudar a melhorar a educação básica montando laboratórios, fazendo atividades nas 
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escolas”. Sem dúvida a melhor maneira de realizar essas tarefas é concentrando-se no 

despertar do interesse, por via do afeto, pela aprendizagem. A motivação para a educação é 

capital e intrinsecamente coletiva, uma vez que é comprovado que o aprendizado acontece 

com uma eficiência maior quando há troca de saberes.  

Observando tais informações sobre divulgação científica e os interesses e 

experiências de uma criança na escola, foi criado o PET NA ESCOLA, com o propósito de 

integrar o petiano à comunidade externa a partir da utilização dos conhecimentos adquiridos 

na graduação e de provocar uma transformação social apresentando a alunos do ensino 

básico, de forma lúdica, conhecimentos sobre engenharias, despertando o interesse deles 

para a ciência. Assim, dois protótipos foram desenvolvidos para colocar em prática o projeto 

idealizado. O impacto no grupo PET foi verificado por questionários respondidos por 

petianos e os resultados mostraram o grau de dificuldade de criação dos protótipos e a 

interdisciplinaridade envolvida no desenvolvimento dos mesmos. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia utilizada consiste no desenvolvimento de dois protótipos, que serão 

utilizados em visitas a escolas. Aspectos como o custo de produção e os conhecimentos 

envolvidos foram levados em consideração. 

 

 Projeto 1 – LED Bobina 

 

 O projeto 1, nomeado LED Bobina (figura 1), foi escolhido por ser de simples 

construção e demonstrar conceitos importantes do eletromagnetismo, como a lei de 

Faraday. Essa lei é muito utilizada nos cursos de engenharia elétrica e de computação. 

 

 Materiais e métodos 

 

 Os materiais utilizados para a construção de um LED Bobina estão apresentados na 

figura 1. Na figura 1.1 é mostrado o transistor 2N2222, do qual foi utilizada 1 unidade. Na 

figura 1.2 é mostrado o LED utilizado, de coloração vermelha, do qual também foi utilizada 1 

unidade. Nas figuras 1.3 e 1.4 estão as bobinas (enrolamentos de fio), confeccionadas com 

aproximadamente 8 metros de fio de cobre esmaltado. Finalmente, na figura 1.5 estão 

apresentadas 2 garras de jacaré fixadas por meio de fita isolante a uma bateria de 9 V.  

Além disso, também foram utilizados o ferro de solda e solda à base de estanho. Nas figuras 

1.6 e 1.7 são mostrados os dois enrolamentos. É importante saber que o esmalte do fio de 

cobre é um material isolante. Para que as conexões sejam realizadas com sucesso é 

necessário raspar com faca ou tesoura os terminais dos enrolamentos. O primeiro 

enrolamento é feito formando círculos com diâmetro de aproximadamente 5 cm, com 24 

voltas em torno da mão (figura 1.3), e fixando os terminais do LED aos terminais deste 

enrolamento (figura 1.6). O segundo enrolamento (figura 1.4) é feito de maneira semelhante, 

com uma pequena diferença: ao atingir 12 voltas um laço (figura 1.7) deve ser feito. Após 

isso, as próximas 12 voltas podem ser realizadas. Assim, o segundo enrolamento tem 3 

terminais (2 externos e um central referente ao laço), que podem ser vistos na figura 1.4. 

 
 



 

 

 Funcionamento 

 

 A fim de que o LED acenda, deve-se aproximar coaxialmente as bobinas, deixando-

as a uma distância de aproximadamente 1 cm. Isso ocorre, pois, ao aproximar os dois 

enrolamentos, o segundo enrolamento gera um fluxo de campo magnético, que se torna 

presente através do primeiro enrolamento, havendo, portanto, presença de corrente elétrica 

através do LED. Assim, o LED acende e permanece com brilho de intensidade inversamente 

proporcional a distância entre as bobinas. 

 

 
 

Figura 1 – Componentes do projeto 1 

Fonte: Próprios autores 

 
Projeto 2 - Semáforo com Arduino 

 

A realização do projeto fez uso dos materiais apresentados na figura 2. Nessa 

imagem são mostrados o Arduino (figura 2.A), do qual 1 unidade foi utilizada, fios de ligação 

(jumpers - figura 2.B) dois quais foram utilizadas 4 unidades, 1 protoboard (figura 2.C), 3 

resistores de 100 ohm (figura 2.D) , 1 LED verde, 1 LED amarelo e 1 LED vermelho (figura 

2.E).  

 

 

Figura 2 – Materiais utilizados no projeto 
Semáforo com Arduino 

Fonte: Próprios autores 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema de funcionamento do 

projeto Semáforo com Arduino 

Fonte: Próprios autores

 
Como o projeto é inspirado em um semáforo real, a luz verde se acende por um 

período, se apaga e dá espaço à luz amarela. Similarmente, a luz amarela é seguida da luz 

vermelha, a qual, por sua vez, precede a luz verde. No Semáforo com Arduino do PET NA 

ESCOLA, cujo funcionamento encontra-se esquematizado na figura 2, as luzes do semáforo 

real estão representadas por LEDs nas mesmas cores, sendo que a ordem e o tempo de 

acionamento de cada um desses LEDs são controlados mediante emprego de uma 

plataforma eletrônica com microcontrolador (Arduino). Após a montagem física e a 

energização do circuito, o LED verde é acionado, permanecendo nessa condição durante 3 



 

 

segundos, quando é desligado; em seguida o LED amarelo é ativado e, após 1,2 segundo 

de funcionamento, é desativado. Por fim o LED vermelho é acionado e permanece ligado 

por 3 segundos. O ciclo de funcionamento repete-se ininterruptamente enquanto o protótipo 

estiver conectado a uma fonte de energia. Os protótipos apresentados foram desenvolvidos 

pelos integrantes do PET - Engenharias (Conexões de Saberes) e serão apresentados nas 

escolas do estado de Goiás. Esses protótipos estão mostrados na figura 4, onde em (a) está 

apresentado o projeto Semáforo com Arduino e em (b) está o projeto LED Bobina. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 – Protótipo Semáforo à esquerda e protótipo LED Bobina à direita, finalizados. 

Fonte: Próprios autores 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesta seção são apresentados os resultados, obtidos por meio de formulário 

eletrônico. A figura 5 mostra a percepção dos participantes do projeto PET NA ESCOLA com 

relação aos protótipos LED Bobina e Semáforo com Arduino. Pode-se notar que, para mais 

de 50% dos participantes, o protótipo Semáforo com Arduino apresenta mais fácil execução 

nas escolas de ensino fundamental. Isto é justificado pelo fato do LED Bobina exigir em sua 

construção o uso de ferro de solda, que trabalha em alta temperatura. Com relação ao 

critério de impacto desta atividade (figura 6) fica evidente que para mais de 60% dos 

participantes os protótipos apresentam elevado grau de impacto tanto para o público quanto 

para formação dos petianos. A interdisciplinaridade também foi analisada (figura 7). É 

possível notar que para mais de 50% dos participantes o desenvolvimento dos protótipos 

apresenta elevado grau de interdisciplinaridade. 

 

 

 

Figura 5- Dificuldade da construção dos 

kits 

Fonte: Próprios autores 

 

 

 

Figura 6 –Impacto da atividade 

Fonte: Próprios autores 

 

 

 



 

 

 
Figura 7 – Interdisciplinaridade 

Fonte: Próprios autores 

 

Conclusões 

 

 O presente trabalho atende às metas do Programa de Educação Tutorial (PET). Isso 

ocorre porque os protótipos integram a universidade com seu público acadêmico e também 

porque eles desenvolvem as habilidades adquiridas pelos alunos em seus cursos de 

graduação. Outra meta alcançada é a integração da universidade e da comunidade, visto 

que os protótipos mostram a presença das  engenharias no cotidiano. Pode-se concluir que 

o projeto PET NA ESCOLA atinge seu objetivo, uma vez que os protótipos desenvolvidos 

mostram a forte presença das engenharias elétrica e de computação no cotidiano da 

sociedade. Essa presença pode ser notada com o projeto LED Bobina, devido a sua 

aplicação na construção de transformadores e antenas; e com o projeto Semáforo com 

Arduino, que teria aplicação direta nas ruas para o controle de tráfego. 
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