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PROJETO INTEGRADOR 1 – 2014/1 

REGULAMENTO 

 

O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Eletrônicos (CSTSE) do 

Departamento Acadêmico de Eletrônica (DAELN) torna público o presente Regulamento para a 

realização do Projeto Integrador 1 (PI-1). 

 

1. OBJETIVO 

Definir diretrizes para que os alunos matriculados na disciplina PIN-20303 possam desenvolver o 

PI-1 no transcorrer do primeiro semestre acadêmico de 2014. 

 

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PI-1 

O PI-1 deverá ser desenvolvido, impreterivelmente, no período de 18 de fevereiro a 8 de julho de 

2014. Em tempo, esclarece-se, para os devidos fins, que a última terça-feira, dia 15/julho, poderá vir 

a ser utilizada para possível ajuste, decorrente da apresentação e defesa dos projetos, bem como 

ajuste de calendário, em função de Jogos da Copa. 

 

3. CARGA HORÁRIA DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO 

Informa-se que a carga horária para o desenvolvimento do PI-1 é de 160 horas semestral num 

universo de 20 semanas, perfazendo uma carga horária semanal de oito horas por semana, de forma 

que duas horas semanais serão utilizados pelos professores tutores, com presença obrigatória dos 

alunos matriculados na disciplina (75% das presenciais), e às seis horas restantes estão 

destinadas para o seu desenvolvimento extraclasse. 

 

4. SUPORTE AO DENSENVOLVIMENTO (SD) 

SD1: A Coordenadoria do CSTSE alocou neste semestre, 2014/1, uma carga horária de duas horas 

todas as terças-feiras, para que os professores tutores responsáveis pelas atividades de 
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coordenação do PI-1, possam desenvolver um diálogo com os alunos sobre o projeto e 

acompanhar o seu desenvolvimento. 

 

Nota 1: A presença dos alunos nas duas horas-aulas semanais é obrigatória, de acordo 

com o estabelecido na Organização Didática e Pedagógica (ODP) do campus 

Florianópolis. 

 

Nota 2: O aluno que transgredir a norma da ODP estará reprovado na disciplina PIN-

20303 

 

SD 2: Os alunos regularmente matriculados na disciplina PIN-20303 poderão utilizar ambientes do 

Laboratório de Prototipagem para o desenvolvimento do PI-1. 

 

5. DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS (DO) 

As diretrizes, requisitos para projeto, estabelecidas a seguir são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do PI-1, compreendido como um protótipo. A ausência ou insuficiência destas no 

resultado do PI-1 resultará na reprovação do aluno matriculado na disciplina PIN-20303. 

 

DO 1: O projeto poderá ser desenvolvido em equipe composta de, no máximo, dois alunos. 

DO 2: O tema central para o desenvolvimento do PI-1 é um “Gerador de Funções Discreto”, o 

qual deverá apresentar uma estrutura mínima constituída por: 

a) circuitos analógicos, a partir dos quais seja possível obter-se formas de onda 

senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, e dente de serra; 

b) conjunto de teclas destinadas a programar o sinal gerado na faixa de 1 Hz a 100 

Khz, e um botão para ajustar o valor intermediário da frequência entre teclas; 

c) botões para ajuste de amplitude, offset e duty cycle; 

d) O protótipo deverá apresentar terminal, a partir do qual seja possível o usuário 

dispor de um sinal analógico sinusoidal, com amplitude fixa de 2 Vp-p e frequência 

fixa de 1 Mhz. 
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e) frequencímetro digital de seis dígitos para medida externa de frequência. 

Esclarece-se que o frequencímetro poderá ser implementado mediante o uso da 

tecnologia Field Programmable Gate Arrays (FPGA); 

f) fonte interna para alimentar o sistema. 

 

Nota 1: O protótipo ainda deverá apresentar algumas características, tais como: a) 

Impedância de Saída de 50 Ohms; b) Amplitude de 5 Vp-p; d) Controle de DC OFFSET. 

 

Nota 2: Na elaboração do protótipo as equipes poderão agregar outras funcionalidades que 

evidenciem suas competências, o seu engajamento com relação ao trabalho desenvolvido e 

potencialize o “Gerador de Funções” construído. 

 

DO 3: Elaborar uma “Revisão Bibliográfica” sobre o tema central do projeto; construir o seu 

“Diagrama de Blocos”; identificar as partes e apresentar um conceito relativo a estas e ao 

sistema como um todo. 

DO 4: Define-se como uma exigência balizadora para o “Gerador de Funções” a necessidade deste 

ser alimentado por uma fonte, a ser integrada ao diagrama de blocos e integrada ao 

protótipo. 

DO 5: O protótipo deverá estar embarcado em um gabinete com todos os seus elementos de ajuste e 

controles afixados ao mesmo e devidamente identificados, mediante uma máscara que 

relacione estes elementos com os circuitos que integram a planta eletrônica. 

DO 6: As placas de circuito impresso deverão ser construídas em face simples, afixadas por meio de 

parafusos e porcas, com distância mínima da base de 20 mm. 

DO 7: Os elementos de potência deverão ser alojados em dissipadores de calor, em região que evite 

o espalhamento do calor produzido para outras partes do protótipo e que venha a 

comprometer o seu funcionamento. 

DO 8: As conexões entre os componentes deverão ser realizadas mediante conectores apropriados 

ao fim, considerando a conexão entre as partes, devidamente posicionados e identificados, 

de forma a garantir ao usuário segurança, visibilidade e manuseio ergonômico. 

DO 9: A fiação entre os componentes e as partes, quando houver, deverá ser estruturada mediante a 

constituição de um chicote de fios, presos por cinta plástica. 

DO 10: Os elementos de controle deverão estar afixados no gabinete e devidamente identificados. 
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DO 11: Não se aceitará no protótipo a presença de nenhum componente que não esteja devidamente 

afixado e alojado, segundo requisitos necessários ao seu uso. 

DO 12: A energização do protótipo deverá ser realizada mediante o uso de cabo de força e plug de 

três pinos, constituído pelos seguintes condutores: fase, neutro e terra. 

DO 13: O protótipo deverá ser apresentado e defendido em data definida no cronograma. 

DO 14: Antecedendo uma semana da apresentação e defesa do PI-1, os alunos deverão entregar na 

Secretaria do DAELN um artigo científico elaborado conforme os moldes postulados pela 

revista eletrônica do Departamento, a “Revista Ilha Digital”, em mídia papel. Tal artigo será 

submetido ao corpo editorial para avaliação e, se for o caso, publicação. 

 

6. CRONOGRAMA 

O trabalho de elaboração do PI-1 está dividido em fases, a saber: 

 

Fase 1: Esclarecimentos sobre o Regulamento 2014/1 – PROJETO INTEGRADOR 1: dia 18 de 

fevereiro de 2014. 

Fase 2: Discussão sobre a metodologia para o desenvolvimento do protótipo: dia 25 de fevereiro de 

2014. 

Fase 3: Disponibilização do template do artigo a ser elaborado para avaliação, assim como 

esclarecimento de dúvidas: dia 25 de fevereiro de 2014. 

Fase 4: Desenvolvimento do PI-1: durante o primeiro semestre acadêmico de 2014, respeitando o 

Calendário Acadêmico aprovado pelo Colegiado do campus Florianópolis do IFSC. 

 

Nota: A qualquer momento os professores tutores poderão solicitar que os alunos 

apresentem o resultado do trabalho desenvolvido e, caso este esteja num nível não 

aceitável, a equipe receberá uma Notificação de Advertência por escrito do coordenador do 

CSTSE. Se uma determinada equipe receber duas advertências, os alunos desta equipe 

serão reprovados. 

 

Datas importantes: 

 Dia 7/março/2014: Apresentação, em mídia papel, da “Revisão Bibliográfica”, do 

“Diagrama de Blocos” e da conceituação/integração de cada uma das partes que o 

constituirá, em mídia papel, na Secretaria do DAELN, até às 19 horas. 
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 Dia 22/abril/2014: Apresentação dos circuitos conformadores de sinais: onda 

senoidal, quadrada, triangular, pulso, rampa, e dente de serra, implementados em 

matriz de contatos ou em placa de circuito impresso. 

 Dia 3/junho/2014: Apresentação dos circuitos conformadores de sinais e seus 

elementos de controle, em placa(s) de circuito impresso. 

 Dia 1/julho/2014: Apresentação do protótipo embarcado em gabinete. 

 Dia 8/julho/2014: Apresentação e defesa do “Gerador de Funções” construído, e de 

sua planta eletrônica. 

 

Fase 6 Entrega de uma proposta de artigo em mídia papel na Secretaria do DAELN 

impreterivelmente, no dia 1/julho/2014, das 9 horas às 19 horas. Após avaliação pelos 

Professores, o artigo poderá ser publicado na Revista Ilha Digital caso o corpo editorial 

considere o artigo aprovado para publicação. 

 

Observação: Recomenda-se que os alunos constituam, durante o desenvolvimento do PI-1, 

uma base de dados contendo resultados de simulações, validação de requisitos de projetos 

em bancada, gráficos, soluções elaboradas, dentre outros para que sejam utilizadas na 

confecção do artigo. 

 

Fase 7: A apresentação e defesa do PI-1 será no dia 8 de julho de 2014, em bancada, nos períodos 

matutino e vespertino, com agendamento prévio e pessoal junto aos Professores 

Orientadores com uma antecedência de, no mínimo, 24 horas, nos horários de aulas dos 

períodos matutino e vespertino. 

 

7. AVALIAÇÃO 

O protótipo será avaliado de acordo com os requisitos de projeto definidos neste Regulamento e em 

consonância com a Organização Didático-Pedagógica do campus Florianópolis. 
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8. RELATO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

Os professores tutores apresentarão, mensalmente, em reunião dos professores do DAELN, os 

resultados obtidos a partir da orientação do PI-1. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

DG 1: Este Regulamento será publicado na página web do DAELN. 

DG 2: A coordenação do CSTSE delega aos professores tutores a responsabilidade pela definição 

de questões que não estão amparadas neste regulamento, segundo o seu objetivo. 

DG 3: Os professores tutores do PI-1 e do PI-2 constituirão grupo de trabalho coordenado pelo 

coordenador do CSTSE para discutirem a realização dos projetos, bem como socializarem 

medidas. 

 

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 
MAURO TAVARES PERAÇA MURIEL BITTENCOURT DE LIZ 

Chefe do Departamento Acadêmico de 
Eletrônica 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia 
de Sistemas Eletrônicos 

 

 

 


