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Título da Atividade: Aerodesing

Objetivos e metodologia: O presente projeto de extensão refere-se a criação de um grupo dentro do curso de
Engenharia de Mobilidade, para a participação nas competições do Aerodesing,
organizados pela SAE. O objetivo de tal projeto consiste na participação efetiva de
alunos que tenham interesse em desenvolver habilidades voltadas a área de
Engenharia Aeronáutica, uma vez que tal competição visa o projeto e montagem de
um aeromodelo, que deve atender a pré-requesitos previamente especificados. Para
o desenvolvimento de tal projeto inicialmente serão realizados pelos alunos
pequenos seminários onde os mesmos apresentarão temas de estudo relacionados
com a competição. Em um segundo momento, professores convidados darão cursos
de curta duração com o intuito de embasar teoricamente os alunos que participam
do projeto. No ano de 2011 será iniciado o projeto e a construção do aeromodelo.
Em 2012 objetiva-se participar efetivamente da competição, que ocorre no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos, em outubro. No presente ano,
e no ano de 2011 os alunos irão participar como observadores do evento, além de
aproveitarem a visitação e conhecerem o ITA, a Embraer e institutos de pesquisa
relacionados com engenharia aeronáutica dentro do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial. O projeto envolve a participação de alunos, entretanto a
inscrição oficial dos mesmos será realizada no primeiro semestre de 2011, uma vez

que neste momento acredita-se que se tenha um grupo ja consolidado.

Palavras chave: Avião; projeto; aerodesing

Entidade parceira: Universidade Federal de Santa Catarina

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 01/01/2015 a 30/12/2017

Carga horária total da
atividade:

576 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

20

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 1797615

Nome do Coordenador: Viviane Lilian Soethe

CPF do Coordenador: 519877918

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE
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Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 47 99668286

E-mail: viviane.s@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD

Número de Horas SEMANAIS: 4 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

O projeto conta com a participação de estudantes. Entretanto, não há uma regularidade na permanência destes estudantes
não justificando muitas vezes o cadastro dos mesmos no projeto.

Data de aprovação: 30/09/2010 - Ad-referendum

Formulário de Extensão http://notes.ufsc.br/aplic/formext.nsf/cae70e38ce7903...

2 de 2 25-02-2015 13:52


