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I OBJETIVO

Projetar e construir um protótipo de um carro movido a energia elétrica

(baterias ou pilhas), com controle remoto (com ou sem fio) para direcioná-lo,

fazendo-o percorrer uma pista de dimensões e percurso pré-estabelecidos.

II FORMAÇÃO DE GRUPOS

Os grupos deverão ser formados por 10 (dez) alunos. Um integrante de

cada grupo ficará responsável pela postagem do trabalho.

III NORMAS DE CONSTRUÇÃO

O protótipo do carro a ser construído deverá contemplar os itens descritos

a seguir:

- Peso total não poderá ultrapassar 2,0 kg;

- Chassi construído em acrílico ou em compensado ou em alumínio;

- Farol funcional;

- 4 rodas de qualquer material e tamanho;

- Design de livre escolha.

Dimensões Máximas permitidas:

a) Comprimento máximo 300 mm;

b) Largura máxima 200 mm;

c) Altura de livre escolha.

IV DIMENSÕES DA PISTA DE PROVA

O carro deverá ser capaz de percorrer uma pista de 1,0 m de largura, com

20,0 m de comprimento em circuito misto (curvas e retas) em no máximo 5 minutos.



V CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

ITEM NOTA

1. Trabalho escrito 4,0

2. Normas de construção 3,0

3. Distância mínima (8m) 1,0

4. Distância máxima (20m) 1,0

5. Design do veículo 1,0

Total 10,0

Observação 1: Carrinho fora das normas de construção terá nota ZERO nos itens 2, 3,

4 e 5

Observação 2: O aluno que for reprovado no projeto da APS deverá refazê-lo

futuramente no regime de dependência.

VI TRABALHO ESCRITO

O trabalho escrito deve conter os seguintes itens:

a) Capa com os nomes dos integrantes do grupo, RA e turma;

b) Introdução, objetivos e metodologia;

c) Desenvolvimento teórico com revisão bibliográfica do tema: Protótipo de

carro movido a energia elétrica ;

d) Etapas de construção do veículo com fotos, desenhos, cálculos e materiais

utilizados;

e) Planilha contendo todos os custos do projeto;

f) Conclusões;

g) Referências bibliográficas.



IMPORTANTE:

1) Seguir as normas ABNT para trabalhos acadêmicos

2) Proibido usar circuitos prontos de carrinhos de controle remoto.

VII APRESENTAÇÃO

A apresentação do trabalho será feita por, no mínimo, 5 integrantes do

grupo, nas dependências da UNIP, na data estabelecida, de acordo com escala de

apresentação a ser publicada nos murais de aviso pela coordenação. Data Prevista da

Apresentação: primeira semana de maio.

VII POSTAGEM DO TRABALHO

O trabalho escrito deverá ser postado no site:

http://trabalhosacademicos.unip.br/entrega (a data limite será publicada nos quadros

de avisos pela coordenação). Data Prevista para postagem: primeira quinzena de

maio.

IX - SEGURANÇA

Todos os alunos envolvidos na construção dos carros deverão utilizar os

equipamentos de segurança necessários.



X - Modelo

Manobra para a esquerda Manobra para a direita

Compensado

Motor

Bateria ou caixa
de pilha

Controle

Remoto

Funções do controle remoto:

-Ligar e desligar os motores.

-Alterar o sentido de rotação dos motores.



OBS: esse modelo é só um exemplo de construção.
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