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PROPOSTA DE PROJETO

1 Dados do projeto

Os seguintes dados do projeto devem ser apresentados na proposta.

� Nome do projeto (2 linhas, no máximo);

� Número do grupo e nome (se houver);

� Nome dos integrantes.

2 Objetivos

De forma imperativa e sucinta, definir o objetivo principal do projeto. Listar os objetivos
espećıficos do projetos se houver necessidade. Use no máximo um parágrafo para está seção.

3 Descrição

Nesta seção, apresenta-se a descrição da proposta usando no máximo 2 a 3 parágrafos, cujo
conteúdo deve considerar o seguinte:

� Identificação e levantamento de necessidades;

� Definição do problema;

� Descrição dos dispositivos necessários para a implementação do projeto;

� Descrição dos dispositivos adicionais para a implementação do projeto;

� Estudo de viabilidade.

Deve-se focar nos dispositivos, materiais e equipamentos utilizados na disciplina de ”Métodos
Experimentais em Engenharia”como alternativas. Adicionalmente, é posśıvel pensar em com-
plementos baseados em circuitos elétricos ou eletrônicos.

A tabela 1 apresenta um exemplo de distribuição de módulos em relação das disciplinas (di-
mensão disciplinar). Por exemplo, se consideramos o projeto de um braço robótico baseado
em um modelo de cinemática inversa (modelo estático), a dimensão disciplinar Automação
deverá ser marcada. No caso de um projeto braço robótico cujo objetivo é minimizar a vibração
da garra, é posśıvel utilizar o modelo dinâmico de uma viga engastada, portanto a dimensão
disciplinar Dinâmica poderá também ser marcada. No projeto, o módulo Programação será
obrigatório e poderá estar baseado em uma ou mais das dimensões disciplinares.
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Tabela 1: Módulos do projeto.
Módulos Sinais e Dinâmica Automação Energia Materiais e Mecânica

Sistemas Estruturas dos Fluidos

Acionamento X X

Sensoramento X

Sensoramento auxiliar X

Programação X X

Etc.

4 Metodologia

Apresentar a metodologia a ser empregada para dar solução ao problema atingindo os objetivos
propostos. Pode-se auxiliar com diagramas de fluxo, diagramas de Ishikawa, etc.

5 Cronograma

Apresentar um cronograma listando as atividades a serem desenvolvidas pelo grupo e, se
posśıvel, descrevendo as atividades a serem desenvolvidas pelos integrantes de cada membro
da equipe. Para facilitar a organização, recomenda-se usar diagramas de Gantt em softwares
especializados como MS-PROJECT (licencia comercial) ou GANTT PROJECT (licencia livre
GPL da GNU, dispońıvel em https://www.ganttproject.biz/download). Colocar atenção
nas datas de avaliação da disciplina (ver cronograma no plano de ensino).
A tabela 2 apresenta um exemplo de cronograma de projeto onde:

� Módulo 1: Acionamento;

� Módulo 1: Sensoriamento;

� Módulo 3: Programação;

� Módulo 4: ............;

� .;

� .;

� .;

� Módulo 10: Apresentação do projeto.

Recomendações

� Estime o tempo curto para a viabilidade do projeto;

� Caso seja necessário trabalhar no laboratório de eletrônica, verificar os horários dispońıveis
com o técnico da disciplina.

� Sugere-se que pelo menos três módulos marquem duas ou mais dimensões disciplinares. É
fundamental perceber que a imaginação deverá ser forçada para obter essa caracteŕıstica,
de qualquer forma, o projeto deverá justificar adequadamente a relação dos módulos com
cada dimensão disciplinar.

https://www.ganttproject.biz/download
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Tabela 2: Exemplo de quadro para cronograma do projeto.
Método Semana

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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