
Nome do Componente Curricular: Aplicações de Robótica Móvel
Pré-requisitos: Algoritmos e Estruturas de Dados I
Carga horária total: 72h
Carga Horária Prática: 52h Carga Horária Teórica: 20h
Objetivos
Gerais:  O objetivo geral da disciplina é habilitar os alunos na programação de robôs, voltados
para  a  resolução de problemas  de  navegação autônoma.  Ao término da disciplina,  o  aluno
deverá ser capaz de realizar projetos de aplicações robóticas utilizando plataformas e bibliotecas
de desenvolvimento.
Específicos:

 Familiarizar-se com linguagens e bibliotecas de ambientes robóticos;
 Aprender  técnicas  de  modelagem,  análise  e  desenvolvimento  de  sistemas

computacionais relacionados à área de robótica móvel;
 Projetar, simular e testar aplicações robóticas em ambientes  de desenvolvimento.

Ementa: Sensores e atuadores utilizados em robótica móvel. Linguagens de programação para
plataformas  robóticas.  Algoritmos  e  técnicas  de  programação  para  o  desenvolvimento  de
aplicações robóticas. Projeto, implementação e testes de programas para robôs móveis.
Conteúdo Programático:
Introdução à linguagem de programação NXC.  Estudo da arquitetura da plataforma robótica
Lego NXT Mindstorm. Estudo do ambiente de desenvolvimento de software BricxCC. Estudo
sobre  os  sensores  e  os  atuadores  do  NXT  Mindstorm  (ótico,  ultrassônico,  de  contato,
servomotor).  Estudo  de  técnicas  e  algoritmos  para  o  controle  de  posição  e  de  trajetórias.
Desenvolvimento de sistemas computacionais utilizando o ambiente BricxCC.
Metodologia de Ensino Utilizada:
Aulas expositivas e listas de exercícios.
Recursos Instrucionais Necessários:
Sala de aula equipada com quadro branco, computador e projetor. Laboratório de informática.
Critérios de Avaliação:
O sistema de avaliação será definido pelo docente responsável pela unidade curricular no início
das atividades letivas devendo ser aprovado pela Comissão de Curso e divulgado aos alunos. O
sistema adotado deve contemplar  o  processo de ensino e aprendizagem estabelecido neste
Projeto Pedagógico, com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. A
promoção  do  aluno  na  unidade  curricular  obedecerá  aos  critérios  estabelecidos  pela  Pró-
Reitoria de Graduação, tal como discutido no Projeto Pedagógico do Curso.
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