
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 

      PROJETO INDIVIDUAL        X    PROJETO COLETIVO 

 
Área do projeto: (  ) Informática      (  X ) Indústria      (   ) Núcleo Comum 

Título do Projeto: 
Construção de conhecimento por meio de auxílio ao 
docente e monitoria aos alunos com enfoque nas 
disciplinas da área elétrica 

Professor (a) Responsável: Prof. Dr. Fábio Lumertz Garcia 

Professor (a)  
Colaborador (a): 

Profa. Anna Giuglia Menechelli Moraco 
Prof. Caio Marcos Dias Flausino 
Prof. Érico Pessoa Felix 
Prof. Felipe Barreiro Postali 
Prof. Mauro Sérgio Braga 
Prof. Nilson Roberto Inocente Júnior 

Coordenador do Curso: Prof. Érico Pessoa Félix (1) e Aílson Marins (2)  

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

2 Bolsistas (justificado pelo alto número de disciplinas 
compreendidas e atendidas pelo projeto) 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 

Descrição da proposta: 

 

A proposta consiste na continuidade de um projeto já consolidado no Campus Salto do 

IFSP desde o primeiro semestre de 2018, compreendendo o desenvolvimento de atividades por 

parte de bolsistas, com orientação dos professores responsáveis, com o objetivo de assessorar os 

docentes em atividades práticas, bem como auxiliar seus colegas discentes em dúvidas teóricas e 

práticas das disciplinas da área elétrica do curso de automação industrial. O projeto possui um 

amplo escopo de 20 (vinte) disciplinas de quatro cursos diferentes, envolvendo 7 (sete) docentes e 

criando um ambiente de sinergia e cooperação, facilitadores essenciais para a construção de 

conhecimento. As atividades do projeto apresentam foco principal em programação e montagem 

de experimentos com microcontroladores e CLPs, bem como circuitos elétricos, técnicas digitais, 

programação, além de máquinas e acionamentos elétricos.  Desta forma, essas ações visam 

consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso e fomentar: A) o atendimento aos 

discentes nos ambientes de ensino em horários extraclasse; B) o auxílio aos docentes na 

reprodução de material didático; C) práticas que visam o aprimoramento acadêmico através da 

utilização de softwares, ferramental e maquinário disponível. Em tempo, salienta-se que apenas no 

último semestre (em três meses de vigência), ainda sem o curso de engenharia e não 

contabilizando montagens práticas e auxílios aos docentes, o projeto ofereceu mais de 130 (cento e 

trinta) atendimentos a aproximadamente 50 (cinquenta) alunos diferentes. Por fim, as disciplinas 

da área de elétrica, historicamente, exigem considerável grau de aplicação e geram notórias 

demandas de atendimentos, atendimentos estes enriquecidos pela cooperação de bolsistas discentes 

no fortalecimento do vínculo estudantil e aprofundamento dos conhecimentos trabalhados nos 

cursos. 



 
 
 
 
 

 

 

Justificativa: 

As disciplinas da sub-área de conhecimento (4º nível da tabela Capes) 3.0.4.0.5.0.2.5 (Automação 

Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais), não raramente, apresentam-se como um grande 

obstáculo aos alunos, os quais muitas vezes apresentam desempenhos abaixo do esperado. Por esta 

razão, este projeto pretende por meio de atividades teóricas e práticas, por meio de experimentos e 

grupos reduzidos de estudos (monitorias) visa mitigar as dificuldades encontradas por muitos 

discentes, incentivando-os a participações em atividades que concretizem o processo de ensino-

aprendizagem desta sub-área.  

 

Um dado bastante pertinente que corrobora a necessidade do projeto é uma análise estatística 

obtida/realizada pelo professor da disciplina Microprocessadores, Microcontroladores e CLP 

(terceiro Ano do curso Técnico em Automação Industrial Integrado ao Ensino Médio), ao longo 

dos quatro últimos anos, no que se refere a sua primeira prova escrita. Tal disciplina, em maior ou 

menor grau, pode ser usada como parâmetro do conhecimento da sub-área elétrica uma vez que 

engloba e emprega vários conhecimentos relacionados, obtidos ao longo do curso. Esses dados, 

oriundos do citado estudo estatístico, seguem abaixo. Em tempo, destaca-se que ao final do 

primeiro semestre de 2020 os dados serão atualizados.   

 

Turma de 2015 

Nota da 1ª Prova: 4,47 

Desvio Padrão: 2,59 

 

Turma de 2016 

Nota da 1ª Prova: 4,01 

Desvio Padrão: 1,84 

 

Turma de 2017 

Nota da 1ª Prova: 4,08 

Desvio Padrão: 2,21  

 

Turma de 2018 

Nota da 1ª Prova: 4,90 

Desvio Padrão: 2,35 

 

Turma de 2019 

Nota da 1ª Prova: 4,80 

Desvio Padrão: 2,05 

 

Em resumo, todas estas estatísticas apresentadas corroboram a necessidade de um projeto de 

monitoria para a área e consequentes disciplinas listadas, sendo altamente recomendável a 

continuidade do projeto por meio da aprovação e seleção do mesmo. 



 
 
 
 
 

 

 

Objetivos: 

Os objetivos do projeto podem ser subdivididos em duas categorias: micro e macro. 

 

Sob um olhar mais macro, o projeto objetiva consolidar o processo de ensino-aprendizagem dos 

conhecimentos trabalhados no curso, mais especificamente na sub-área elétrica. 

 

Diante de um olhar mais micro, os objetivos do projeto podem ser descritos, entre tanto outros 

abarcados indiretamente, como: 

- Orientação dos alunos para aperfeiçoarem seus estudos; 

- Reforço nas eventuais deficiências provenientes de disciplinas correlatas e já cursadas; 

- Aprimorar nos alunos prática na montagem de experimentos que consolidem conhecimentos 

teóricos; 

- Motivar os alunos frente a dificuldades do curso; 

- Fomentar nos alunos o gosto pelas disciplinas técnicas por meio de um ambiente colaborativo 

(aluno-aluno) de ensino e aprendizagem; 

- Motivar os alunos frente a dificuldades do curso; 

- Fomentar nos alunos o gosto pelas disciplinas técnicas por meio de um ambiente colaborativo 

(aluno-aluno) de ensino e aprendizagem. 

 
 

Metodologia e Avaliação: 

No que se refere ao quesito avaliação, dois aspectos devem ser analisados. 

 

→ Primeiramente, quanto a avaliação de bolsista. O bolsista será avaliado pelo seu desempenho no 

cumprimento das atividades previstas pelo projeto, bem como por sua pontualidade, 

comprometimento, esforço, polidez e disponibilidade no atendimento de colegas etc. Essa 

avaliação será feita pelo docente responsável, baseando-se também nos relatos dos alunos 

atendidos, e forma interativa ao longo do projeto para um aperfeiçoamento também do bolsista.  

 

→ Referente a avaliação do projeto em si, a metodologia empregada será uma metodologia 

dinâmica (contínua ao longo das doze semanas de projeto) e pedagógica, no sentido de empregar 

um conjunto de ferramentas visando garantir a adaptação dos conteúdos buscados, 

conscientemente ou não) pelos alunos nas ocasiões de monitoria. A análise desses dados dar-se-á 

entre bolsista e docente responsável, especialmente, nas reuniões de planejamento e orientação. Tal 

ferramental deve consistir de: 

- Levantamento das dúvidas e conhecimentos mais recorrentemente demandados; 

- Anotação do número de atendimentos buscados; 

- Registro da origem das dificuldades apresentadas; 

- Apontamento do perfil do aluno em dificuldade; 

- Interpelação junto aos alunos atendidos a respeito da importância do atendimento dado; 

- Questionamento aos docentes da área sobre a percepção ou não de progressos obtidos como fruto 

do projeto de monitoria. 



 
 
 
 
 

 

 

Acompanhamento do(s) bolsista(s): 

O(s) bolsista(s) serão assistidos por meio de reuniões semanais em horário a ser definido entre o 

docente responsável pelo projeto e o(s) bolsista(s), de forma a não coincidir com seu horário de 

aula.  

Ademais, além de servirem como condução do(s) desempenho(s) do(s) bolsista(s), as reuniões 

servirão para acompanhamento acerca dos principais temas e disciplinas apresentados como 

dúvidas os quais poderão, inclusive, servir de feedback para o corpo docente e encaminhamentos 

de alunos para os horários de atendimento dos professores. 

 

 
 

Disciplinas Relacionadas: 

Disciplina Curso 

A1TDI - Técnicas Digitais e Programação Médio integrado - Automação 

A2ELG - Eletricidade Geral Médio integrado - Automação 

A2EID - Eletrônica Industrial e Digital Médio integrado - Automação 

A2IIL - Instrumentação Industrial Médio integrado - Automação 

A3MCE - Manutenção de Comandos Elétricos Médio integrado - Automação 

A3MMR – Microp./Microcontroladores e CLP Médio integrado - Automação 

  

CE1E3 – Circuitos Elétricos I Engenharia de Controle e Automação 

ELDE3 – Eletrônica Digital Engenharia de Controle e Automação 

AP1E1 – Algorit. Linguagem de Programação I Engenharia de Controle e Automação 

CE2E4 – Circuitos Elétricos II Engenharia de Controle e Automação 

AP2E2 – Algorit. Linguagem de Programação II Engenharia de Controle e Automação 

  

PROT1 - Princípios de Programação Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

EL1T1 - Eletricidade 1 Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

TDGT1 - Técnicas Digitais Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

ELE2T2 - Eletricidade 2 Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

ELIT2 - Eletrônica Industrial Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

ELDT2 - Eletrônica Digital Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

PROT2 - Programação Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

MMRT4 – Microproces.  e Microprocessadores Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

CLPT4 - Controladores Lógicos Programáveis Técnico em Automação Concomitante/Subseq. 

  

ELGG2 - Eletricidade Geral Tecnologia da Gestão da Produção Ind. 



 
 
 
 
 

 

 
Perfil básico do(s) bolsista(s): 

O perfil desejado do candidato a bolsa de ensino é definido nos tópicos a seguir: 

- Disciplina e assiduidade no desenvolvimento das atividades que lhe forem delegadas; 

- Ser comunicativo e apresentar visão sistêmica do curso em que atua; 

- Saber evidenciar as relações entre as disciplinas; 

- Apresentar facilidade no relacionamento interpessoal; 

- Preferencialmente apresentar média de no mínimo 7,0 nas disciplinas relacionadas ao projeto; 

- Ser aluno do terceiro ano do curso técnico em automação industrial ou do curso de engenharia de 

controle e automação ou, ainda, comprovar familiaridade com as disciplinas relacionadas ao 

projeto. 

 
 

Conteúdo do Projeto: 

Por tratar-se de um projeto de ensino, cujo cerne está no processo ensino-aprendizagem do corpo 

discente, os conteúdos do projeto são dinâmicos e majoritariamente sob demanda. Destarte, os 

conteúdos estudados e experimentados serão norteados conforme procura dos alunos ou, então, 

seguindo as orientações do professor orientador em suas disciplinas principais. 

Entretanto, visando atender aos requisitos legais do edital ora apresentado, informa-se que os 

conteúdos principais residem naqueles das disciplinas da sub-área elétrica, precipuamente das 

disciplinas de eletricidade básica, microcontroladores, máquinas e comandos elétricos, CLP, 

circuitos elétricos, programação e eletrônica digital, como principais. 

Por fim, na tabela abaixo, destinada originalmente à listagem dos conteúdos, é apresentada a rotina 

de trabalho ao longo das doze semanas de projeto, caracterizando um processo retroalimentado 

como foco na demanda discente, orientação ao bolsista por parte do professor orientador, estudos, 

encontros com os colegas discentes e montagem de experimentos. 

 

 

Semana 

 

Descrição 

1 Reunião de orientação com o docente responsável para discussão das demandas, 

estudo dos conteúdos necessários, atendimento ao corpo discente em horário fixo e 

compatível com as demais atividades do curso e montagem de experimento em 

laboratório. Disponibilização de horários de monitoria nos laboratórios. 

2 Idem 

3 Idem 

4 Idem 

5 Idem 

6 Idem 

7 Idem 

8 Idem 



 
 
 
 
 

 

9 Idem 

10 Idem 

11 Idem 

12 Idem 
 
 
 
 

 
Salto, 13 de março de 2020. 

 
 
 
 

___________________________ 
  Prof. Dr. Fábio Lumertz Garcia 
         Docente Responsável 
 
 
 
 
 
 
Parecer do (a) coordenador (a) do 
curso: 
(  X ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
   Prof. Dr. Érico Pessoa Felix 
Coordenador Curso Engenharia  
    de Controle e Automação 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Justificativa do coordenador (a) do curso (no caso 

de parecer desfavorável): 
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