
ROBÓTICA MÓVEL 

ENGENHARIAS 



OBJETIVOS
DO CURSO
O desenvolvimento, a incorporação e aplicação 
de recentes inovações tecnológicas têm 
provocado mudanças sociais e econômicas. A 
robótica móvel consiste em uma indústria sob 
novas configurações, moldada por esta quarta 
revolução industrial. Este curso visa fornecer o 
conhecimento necessário para sistemas na era 
dos robôs móveis e aumentar a mão-de-obra 
especializada nesse mercado em crescimento.

As competências desenvolvidas durante o curso 
irão proporcionar capacitação no planejamento, 
desenvolvimento e implantação de projetos 
voltados à robótica móvel, ampliarão os 
conhecimentos técnicos e despertarão o 

perfil de liderança. Os profissionais poderão 
aplicar os conhecimentos adquiridos para 
ampliar sua capacidade técnica e criativa no 
desenvolvimento de soluções em qualquer área 
que precisa de robótica móvel. 

Os conteúdos tratarão do desenvolvimento e 
gerenciamento de projetos voltados a robôs 
móveis e análise de tecnologias voltadas a eles. 

Os módulos contam com professores com 
ampla experiência de mercado, e as aulas 
acontecem em parceria com outros cursos da 
área de engenharia e tecnologia, para aumento 
do networking e integração entre as disciplinas.



PÚBLICO-ALVO
Graduados em Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e áreas afins.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Semanal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas

DURAÇÃO
De 7 de maio de 2021 a abril de 2022

UNIDADES
Ecoville

INVESTIMENTO
18 parcelas de R$ 490,00

DIA 1 
SEXTA-FEIRA
19h às 22h30 

DIA 2
SÁBADO
8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

FELIPE AUGUSTO PRZYSIADA 
felipe.przysiada@up.edu.br

LEANDRO VASCONCELOS DOS REIS 
leandro.reis@up.edu.br

KRISTIAN CAPELINE 
kritian.capeline@up.edu.br



PROJETO INTERDISCIPLINAR – 40H

Estudos de caso de implementações de robôs móveis. Desenvolvimentos de projetos de 
integração de robôs móveis. 

ELETRÔNICA APLICADA E SENSORIAMENTO – 30H

Apresentação de conceitos básicos de eletrônica e sensoriamento, apresentando meios de 
acionamentos de atuadores, pré processamento de sinal analógico e interfaceamento com 
sensores.          

INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO M2M – 30H

A disciplina contempla a infraestrutura de redes de computadores e comunicação de dados 
comumente utilizada em projetos que envolvam comunicação M2M, entre os assuntos 
apresentados encontram-se: modelos de rede, base de dados, datacenter, computação e 
serviços em nuvem, tecnologias web e serviços web.

SISTEMAS DE CONTROLE – 30H 

Apresenta técnicas de controle analógico e controle discreto para equipamentos eletrônicos.

INTEGRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA – 30H 

Apresentação e desenvolvimento de processamento distribuido e integração de aplicativos 
móveis.         

PROGRAMA 
DO CURSO



INTERNET DAS COISAS – 15H 

Apresenta uma visão geral da Internet das Coisas, bem como casos de sucesso. Explora o 
potencial do tópico em busca de soluções propostas pelos alunos.

MANUFATURA ADITIVA E SIMULAÇÕES – 15H 

Apresenta modelos e simuladores para prototipação de peças. Criação de protótipos por meio 
de impressoras 3D. Técnicas para testes e otimizações de processos e produtos ainda na fase de 
concepção.         

MECÂNICA – 30H

Conceitos mecânicos essenciais para o desenvolvimento de modelos de robôs móveis. 
Apresentação de modelos matemáticos para movimentação. Construção de base de bases 
robóticas.       

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – 30H

Apresentação de técnicas e ferramentas para a criação de sistemas inteligentes. Apresentação 
de conceitos de Inteligência Artificial. Apresentação de formas de aplicação de Inteligência 
Artificial em robôs móveis.      

REALIDADE AUMENTADA E VISÃO COMPUTACIONAL – 30H

Apresentação de técnicas e ferramentas para criação de sistemas de realidade aumentada e 
visão computacional. Apresentação de conceitos de realidade aumenta e visão computacional. 
Apresentação de formas de aplicação de realidade aumenta e visão computacional em robôs 
móveis.          



EMPREENDEDORISMO DE PROJETOS DIGITAIS – 40H

Desenvolver projetos com foco em empreendedorismo e economia criativa. Identificar o perfil e 
habilidades do empreendedor. Estabelecer os aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais. 
Traçar estratégias de gestão de pessoas e de organizações. Desenvolver um plano de negócios 
para projetos inovadores. Infraestrutura para empresa digital.

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE PROJETOS – 40H

Reconhecer as várias etapas de um projeto, identificando aspectos micro e macroeconômicos 
que o impactam. Determinação do escopo e ciclo de vida do projeto. Criação de startups e suas 
peculiaridades. Planejamento estratégico, fases e atividades críticas, estrutura analítica global, 
ciclo financeiro de vida dos projetos.



METODOLOGIA

DOCENTES

Exposições conceituadas com exercícios 
práticos e estudos de casos e você ainda 
tem simulação de ambientes competitivos 
orientados para objetivos específicos de 
cada disciplina.

O curso é ofertado na modalidade 
presencial, mas tem como diferencial 
disciplinas EAD, agilizando o tempo de 
duração do curso. Confira no programa do 
curso quais disciplinas são ofertadas EAD.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1OzeZ50GnFHiIu2xKchYMr0HtfbaGJaAk/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

