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1 Introdução

Este relatório apresenta dados da viagem realizada pelo grupo PET-
Telecomunicações da UFF ao XLV Congresso Brasileiro de Educação em En-
geharia (COBENGE 2017) realizado no Centro de Convenções e Exposições
Expoville, na cidade de Joinville (SC), de 26 a 29 de setembro do corrente ano.

O COBENGE 2017 possuiu como tema central “Inovação no ensino apren-
dizagem em engenharia”.

Buscando uma participação a âmbito nacional, algumas razões motivaram
a particip ação dos grupo no evento: i) tal participação é incentivada pelo
Programa, a fim de fomentar a troca de experiências, ii) o grupo teve três
artigos aceitos no Congresso, iii) os autores foram apresentá-los, ganhando
desta forma experiência para a vida profissional.
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2 Participantes

• 5 alunos do grupo PET-Telecomunicações.

• 1 aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações.
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2.1 Participantes do grupo PET-Tele

Ao todo cinco integrantes do atual grupo PET-Tele participaram do
evento.

• Brenda de Farias Albuquerque

• Bruna de Mello Almeida

• Franciele Batista de Oliveira

• Luisa Nunes Azevedo

• Thiago Chequer Coelho

3 Patroćınio

Não houve patroćınio.

4 Inscrição

A PROAES nos auxiliou com o pagamento de três incrições de aluno, no
valor de R180, 00 cada.

5 Transporte

Foram compradas passagens areas, custeadas pelos prprios alunos.

6 Hospedagem

Nos hospedamos em um apartamento, totalmente custeado por cada
aluno.

7 Atividades

7.1 Apresentação de pôsteres

Pelo site do evento, os participantes submeteram resumos de trabalhos, os
quais passaram por um processo de seleção. Cada artigo foi selecionado entre
exposição de pôster e sessão técnica. Caso fosse escolhido como apresentação
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de pôster, deveria ser formatado segundo modelo fornecido pelo evento.

A organização disponibilizou um local próprio para a fixação e apre-
sentação do pôster de cada grupo selecionado.

7.2 Apresentação de trabalhos

Os trabalhos que foram selecionados para apresentação oral, foram divi-
didos por área e estudo pela comissão organizadora.

Foram disponibilizadas 6 salas para as apresentações sessão técnica.

7.3 Apresentação de trabalhos do grupo PET-Telecomunicações

Os integrantes do grupo que apresentaram seus artigos aceitos foram:

IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS COM ACESSO
WEB PARA A COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DA ESCOLA
DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMI-
NENSE

• Alcimério Sepúlveda Rangel Jr

• Bruna de Mello Almeida

• Franciele Batista de Oliveira

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA
MEDIÇÃO DE FLUXO EM UMA PLANTA DIDÁTICA USANDO
UM KIT ARDUINO E O SENSOR WATER FLOW G1/2

• Franciele Batista de Oliveira

• Lucas Pontes Siqueira

• Thiago Chequer Coelho

IPROPOSTA DE GERAÇÃO AUTOMÁTICA DO DIÁRIO
DE CLASSE NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

• Franciele Batista de Oliveira

• Renato Ramos d’Oliveira

• Thiago Chequer Coelho
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8 Participação do grupo PET-Tele

O evento tinha ińıcio no dia 26 de setembro, terç-feira, com credencia-
mento agendado de 08:00 às 09:00. O grupo chegou a cidade de Joinville na
terç-feira. No momento do credenciamento, os integrantes do grupo PET-
Tele efetuaram seu cadastro, recebendo o kit do evento.

No dia seguinte, 27/09, o grupo participou da exposição de pôster, com
dois artigos, de 10h at 10:40h.

Na quinta-feira, dia 28/09, o grupo participou das Sessões Técnicas Orais
(apresentação de trabalhos) de 14:00 às 15:30.

Findadas as atividades agendadas para o grupo, os integrantes se dividi-
ram para assistir as apresentações orais e de pôsteres do interesse de cada
integrante.

Em resumo, acredito que o grupo tenha cumprido a função da viagem,
além de apresentando seus artigos, participando das atividades do evento,
interagindo no decorrer das mesmas, bem como realizando trocas de in-
formações, de ideias e de experiências com integrantes dos demais grupos.

9 Conclusão

Dado o contexto em que ocorreu a viagem, notamos que as maiores con-
tribuições que a mesma nos trouxe foi permitir que tivéssemos contato com
outras pessoas e culturas. Possibilitando a expansão de nossa interação en-
quanto grupo e tambm enquanto indiv́ıduos sociais, que puderam conviver
com novas e diferentes realidades.

Portanto, ainda que o objetivo principal da viagem fosse a apresentação
dos artigos, salientamos que cada um de nós passou por experiências inespe-
radas, que nos fizeram crescer como seres humanos e nos deixaram a par do
que outras comunidades acadêmicas do páıs pensam e fazem.
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