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Criação de Projeto de 
Extensão 

Tipo de solicitação: Cadastro de Projeto de Extensão na CCEx-ICMC 

Prof.(a) Supervisor(a): Roseli Aparecida Francelin Romero 

Nome do Projeto: Integrando formações em Computação e ensino de Matemática e 

Ciências através da robótica 

Coordenador(a): Profa. Dra. Edna Maura Zuffi 

Membros: Profa. Dra. Edna Maura Zuffi – Docente- ICMC- no. USP 64134 

(coordenadora) 

Público-alvo: Alunos dos cursos de Licenciaturas do Campus da USP/São Carlos e 

professores da Rede de Ensino. 

E-mail institucional: rafrance@icmc.usp.br 

Especificar os benefícios e contrapartidas: O apoio da CCEx será fundamental para a 

execução deste Projeto, uma vez que ele recebeu o apoio financeiro da Pro-Reitoria 

de Graduação da USP para compra de materiais a serem utilizados nos cursos. A 

necessidade dos monitores se justifica para as aulas práticas de montagem e 

programação de kits robóticos, nas quais os alunos tem muitas duvidas e precisam 

de ajuda o tempo todo. 

Descrever a relação desse pedido com a extensão, articulando com ensino e 

pesquisa, destacando: A) relevância em termos de contato com a comunidade 

externa à USP, e B) abrangência da atividade/evento, exemplo: local, regional, 

estadual, nacional, internacional (descrever de forma contextualizada com o 

pedido): Estamos solicitando 2 bolsas de IC durante o período de 10 meses, 

conforme plano de atividades apresentado. A) A inovação da proposta está em 

estabelecer e aprofundar as trocas de habilidades e competências nas formações de 

profissionais da área de computação e de futuros professores da escola básica, 

tornando-as mais interdisciplinares com esta aproximação desses dois campos, já 

desenvolvidos no ICMC, mas que ainda têm um contato muito tímido. Isto têm se 

configurado como grande demanda da sociedade atual: formar professores que 

saibam lidar com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC´s) e ao 
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mesmo tempo, profissionais de computação capazes de interagir com necessidades 

específicas da educação na escola básica. Desse modo, os recursos humanos já 

disponíveis no Instituto poderão interagir mais e atuar conjuntamente para 

ampliação e aprofundamento da formação dos alunos nesses cursos de graduação 

(nas duas licenciaturas do campus e Bacharelados em Ciência da Computação e 

Sistemas de Informação, além de da Engenharia de Computação e, eventualmente, 

outros do campus que possam se interessar pelos projetos). Outra vantagem é a 

aproximação de alunos de cursos da área computacional com as realidades da 

educação básica, desenvolvendo práticas que geralmente não são vivenciadas em 

seus estágios em empresas, com um enfoque de formação mais humanístico, o que 

pode contribuir para tornar sua participação nesses cursos mais interativa em 

ambientes pessoais, evitando o isolamento e muitos casos de ansiedade e 

depressão, conforme se tem verificado junto a esses alunos das áreas “duras” e 

tecnológicas. 

Este projeto propicia também a interação dos laboratórios LAR e LEM unindo 

esforços e recursos visando a melhoria da qualidade de ensino. B) Sobre a 

abrangência ela é Regional. 

 
Detalhamento da solicitação: Este projeto envolve o oferecimentos de cursos 

ligados a área de Robótica Educacional. Os cursos abordam aspectos envolvidos na 

robótica educacional e têm as seguintes metas: 

1) abordar conceitos básicos de programação de robôs e os principais modelos de 

kits robóticos existentes e de ferramentas computacionais (simuladores), junto aos 

licenciandos do campus de São Carlos, com participação ativa de estudantes das 

áreas de computação do Campus da USP de São Carlos; 

2) Levar esses grupos de estudantes de graduação a tomar conhecimento dos 

simuladores que acompanham cada kit robótico e aprender a programá-los, visando 

a resolução de problemas práticos com enfoque educacional e visando estimular o 

pensamento computacional; 

3) Desenvolver pequenos projetos para possíveis aplicações desses conceitos e kits 

no cenário educacional, em especial no âmbito da educação matemática e em 
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ciências, a partir da discussão de estudos de caso sobre o aprendizado de conceitos 

matemáticos e do ensino de ciências no nível básico, usando robôs.; 

4) Aproximar esses estudantes (tanto das licenciaturas quanto das áreas de 

computação) de eventos de participação em olimpíadas de competições brasileiras 

de robótica (OBR) e (CBR), envolvendo professores e alunos de escolas básicas 

parceiras do ICMC em projetos de estágios e de pesquisa. 

Indicadores: 

a) Verificar se haverá ampliação do número de envolvidos com as atividades de 

robótica educacional e olimpíadas que já são executadas no ICMC; 

b) Verificar a ampliação do atendimento a escolas básicas na participação em 

projetos de ensino e aprendizagem com uso da robótica; 

c) Verificar o número de alunos da educação básica envolvidos nas competições 

locais e olimpíadas de robótica, dando especial atenção para a inclusão de maior 

número de escolas públicas. 


