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Quem sou eu?

• B.Sc. PURO/UFF 2009

• M.Sc. IC/UFF 2011

• D.Sc. IC/UFF 2015

• Professora do CEFET/RJ desde 2015

– COENCA

– PPCIC



Por que somos tão poucas?

Primeira conferência (1911)

Conferências de Solvay – Física e Química

Última conferência de Física (2017)

Última conferência de Química (2016)



Por que somos tão poucas?

* Dados referentes aos alunos matriculados em 2019/2
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Por que as mulheres saem da tecnologia?

Primeira turma de Ciência da 
Computação da USP (1971)

Fonte: Jornal da USP



Sabemos as respostas?

Estereótipos, influências desde a infância...



Sabemos as respostas?

... que continuam quando crescemos.

Fonte: Elas nas Ciências: Um Estudo para a Equidade de Gênero no Ensino Médio



Sabemos as respostas?

... que continuam quando crescemos.

Fonte: Elas nas Ciências: Um Estudo para a Equidade de Gênero no Ensino Médio

São diversas as influências:



Desafios



O Projeto

• Iniciou-se em 2015 → Bodetronic: 

– poucas mulheres nas engenharias do CEFET/RJ campus
Nova Iguaçu

– palestras no ensino médio de escolas públicas
• incentivar as meninas mais jovens a ingressar em cursos de 

engenharias

• compreender  que engenharia não é exclusivamente para homens.



O Projeto

• 2018/2019 → Foco ampliado! 

• Objetivo atual:

– propiciar a construção de espaços nas escolas voltados à 
participação, incentivo e formação de meninas e mulheres 
para as profissões tecnológicas.

• Público-alvo

– Alunas e Professoras da rede pública                                                       
de ensino (6º ao 9º ano, e Ensino Médio)
• demais alunos também.

• indiretamente, as famílias dos envolvidos.



Abrangência

Engenharias:

Controle e 

Automação

Mecânica

Produção

Ensino médio

Ensino Técnico:

Automação Industrial

Telecomunicações

Informática

Escola

Municipal

Jaceruba

Educação Básica

(6º ao 9º ano)

Escola

Municipal

Júlio Rabelo

Educação Básica

(6º ao 9º ano)

Escola

Municipal

Prof. Franklin 

Bolivar Fernandes

Educação Básica

(6º ao 9º ano)

Escola 

Municipal

Educação Básica

(ensino médio)

Escola 

Municipal

Educação Básica

(ensino médio)

Escola 

Municipal

Educação Básica

(6º ao 9º ano)

Escola 

Municipal

Educação Básica

(ensino médio)

Colégio

Estadual 

Frei Henrique de

Coimbra

(6º ao 9º ano)

Colégio

Estadual 

Frei Henrique de

Coimbra

(ensino médio)

CIEP 220

Yolanda Borges

Educação Básica

(6º ao 9º ano)
Cada escola:
- 3 bolsistas de ICJ 
- 1 bolsista ATP

CEFET/RJ
- 3 bolsistas de IC 



Como?

Usando Robótica!

– Mas o nosso objetivo, não é ensinar Robótica!

– É usá-la de forma a motivar e incentivar a entrada de 
meninas na área.



Mas o que é Robótica?

• Primeira coisa que vem na cabeça ...

• É difícil!

Como alunos e professores veem... O que tentamos mostrar...
Robótica está:
• Indústria / Automatização
• Medicina
• Comércio
• Educação 
• Etc.

Projetos feitos pela equipe:

Horta automatizada Carrinho de combate



Metodologia

Dividido em duas etapas principais:

1. Capacitação das alunas de ICJ e professoras bolsistas 
das escolas

– primeiro contato das alunas e as professoras com 
componentes eletrônicos e a placa de prototipagem Arduino.

2. Execução de Oficinas com os demais alunos das escolas 
envolvidas.



Capacitação

• Desenvolvimento de mini projetos completos de 
robótica.

1. Copo de flores usando LEDs;

2. Monitorando a umidade da terra;

3. Descobrindo o nível da caixa d’água;

4. Horta com irrigação automatizada;

5. Mini ventilador, e

6. Carrinho controlado pelo celular.

Todos os mini projetos possuem uma parte artesanal
para estimular a criatividade, as habilidades
manuais e o uso de material reciclável.



Capacitação

• Conhecimento básico para conectar os componentes 
eletrônicos à placa Arduino e programá-la.

• Material didático:

– descrição geral do projeto abordado;

– descrição dos componentes; 

– descrição da montagem e 

– programação.



Capacitação

• Kit com componentes eletrônicos e notebook



Capacitação

• As alunas de IC coordenam as atividades da capacitação 
seguindo o material didático e atendendo às escolas 
conforme a necessidade.

– Antes: apresentações, elaboração dos mini projetos e do 
material didático.



Capacitação

Objetivos:

i) treinar as alunas de ICJ para que sejam capazes de realizar 
autonomamente as atividades de cada módulo e repassar o 
conhecimento adquirido, e

ii) treinar as professoras para que sejam capazes de auxiliar 
suas alunas, cuidar dos materiais oferecidos pelo projeto e 
organizar o tempo das atividades.



Capacitação



Oficinas

• Realizadas nas escolas.

• Divisão de grupos com até 3 alunos.

• Cada oficina deve:

– atender no máximo 9 alunos;

– executar pelo menos 1 mini projeto;

• Para a execução de cada mini projeto é prevista uma 
carga horária de 1h a 1h30min.



Primeiras
Oficinas



Material Complementar

• Vídeo-aulas



Olhando mais de perto...

Módulo 1 – 1º Mini Projeto

Copo de flores usando LEDs



Módulo 1: Componentes Eletrônicos

• Apenas 3 componentes eletrônicos!

Placa Arduino Uno (x1) LEDs (x3) Resistores  330𝛀 (x3)



Módulo 1: Outros materiais

Fios (x3)                 Fonte (x1)                  Cabo USB (x1)         Pistola de cola quente

Papel crepom        Garrafa PET (x1)            Canudos (x3)                     Tesoura



Módulo 1: Passo-a-passo

Artesanato

• Flores feitas com papel crepom e canudo (caule)



Módulo 1: Passo-a-passo

Artesanato

• Garrafa PET cortada para servir como vaso



Módulo 1: Passo-a-passo

Conexão

• As escolas já recebem os LEDs soldados aos 
fios e resistores.



Módulo 1: Passo-a-passo

Conexão

• LEDs posicionados no furo de cada flor (dentro 
do canudo).



Módulo 1: Passo-a-passo

Conexão
• Esquema de conexão com as 

instruções 

➢ LEDs: a perna com resistor é a parte 
positiva e a outra é a negativa.

➢ Portas 2, 3 e 4 do Arduino: usadas 
para conectar a parte positiva do 
resistor de cada LED.

➢ Porta GND do Arduino: parte negativa



Módulo 1: Passo-a-passo

Conexão

• Conectar o Arduino ao computador através do 
cabo USB para iniciar  a programação.



Módulo 1: Passo-a-passo

Programação

• Ferramenta utilizada

– IDE do Arduino + ArduBlock

• Código feito no ArduBlock é enviado para a 
IDE do Arduino.

– Passar o código para a placa Arduino.



Módulo 1: Passo-a-passo

Programação

• Algoritmo



Módulo 1: Passo-a-passo

Código

Explicar as funcionalidades dos 
blocos conforme são necessários 
para os mini projetos.



Módulo 1: Passo-a-passo

Código



Módulo 1: Finalizado!



• Antes da capacitação
– Algumas professoras apreensivas e com medo
– Alunas curiosas e preocupadas

• Depois 
– Professoras mais tranquilas
– Alunas mais animadas!

• Primeiras Oficinas
– Demais alunos interessados, assíduos e motivados!
– Problemas com alguns componentes eletrônicos.

Percepções até o momento



• Números

– 5 escolas atendidas!

• 4 escolas já iniciaram as oficinas.

– 9 alunos atendidos por oficina em cada escola

• Total de 6 oficinas, 1 por mini projeto

– 1 Fase Completa = 6 oficinas completas em cada 
escola = 45 alunos atendidos

• Previsão 2 Fases completas até o final de 2019 = 90 alunos

Percepções até o momento



• Incluir novos módulos
– Mais complexos!

• Buscar recursos financeiros para ampliar o 
número de escolas atendidas.

• Avaliar possibilidades de como uma escola 
interessada poderia também ser assistida pelo 
projeto. 

Próximos passos



Acompanhe o projeto

https://eic.cefet-rj.br/meninasnarobotica/

Bodetronic CEFET – Nova Iguaçu

@bodetronic

Bodetronic – CEFET/RJ



Obrigada !
Contato: rafaelli.coutinho@cefet-rj.br

Equipe CEFET/RJ: 

Professores: 
❖ Rafaelli Coutinho 
❖ Fabrício Lopes e Silva 
❖ Júlio César Valente Ferreira

Alunas de IC:
❖ Ana Caroline Bastos 
❖ Dayseane Donato
❖ Izabela Pereira 

mailto:rafaelli.coutinho@cefet-rj.br
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