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  Vídeo – youtube 

PUC TV -  -3º MOSTRA DO IPUC- 12/11/2012  

  
http://www.youtube.com/watch?v=SqcwRfq8u0M 

 

 
Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/pucinforma_materias.php?codigo=542 

 

 
Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11355 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SqcwRfq8u0M
http://pucminas.br/pucinforma/pucinforma_materias.php?codigo=542
http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11355
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Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11443 

 

 

http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11443
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Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11092 
Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11269 
Fonte: http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11301 

 

 

 

http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11092
http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11269
http://pucminas.br/pucinforma/materia.php?codigo=11301
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Fonte: http://dcepucminas.org/mostra-tecnologica-do-ipuc/ 
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PUC-MG promove evento para divulgar novas tecnologias 

Setores de interesse 

Governo, Inovação e Legislação 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Energia 

Tecnologia Social 

Automotivo e Mecânico 

Eletroeletrônico 

3ª Mostra Tecnológica do Instituto Politécnico expôs durante três dias novos produtos, processos e serviços 

desenvolvidos na Universidade. Simi esteve presente durante todo o evento.  

 

 
Protótipo de cadeira de rodas movida pelo pensamento foi apresentado na Mostra 

  

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais realizou nesta semana a 3ª Mostra Tecnológica 

do Instituto Politécnico (Ipuc) com o objetivo de divulgar novas tecnologias, fazer a captação de 

currículos e avaliar trabalhos de alunos das escolas de engenharia da instituição. Além disso, 

tecnologias de empresas de vários segmentos de engenharia também foram apresentadas O evento, 
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que aconteceu entre os dias 12 e 14 deste mês, ocorre sempre nos meses de junho e novembro nos 

turnos da manhã e da noite, no campus Coração Eucarístico. 

  

A Mostra Tecnológica do Ipuc originou-se do sucesso da Feira de Integração Curricular (FIC) do 

Curso de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação, que teve início em 2008. A FIC é uma 

proposta de Projeto Pedagógico, na qual os alunos apresentam projetos, sob a orientação dos 

professores, para a comunidade acadêmica e empresas. Dessa proposta veio a ideia de um evento mais 

amplo de exposição de trabalhos de alunos de todas as engenharias do IPUC e de produtos, 

tecnologias e serviços de empresas dos diversos segmentos da engenharia. 

  

Sectes e Simi estiveram presentes na Mostra 
  

A Mostra contou com a participação do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior – Sectes, Narcio Rodrigues. Narcio destacou o ambiente de inovação que está sendo 

consolidado em Minas e enfatizou a importância de espaços como o da mostra, onde a área acadêmica 

e a empresarial se interagem e acertam parcerias. 

 

"Minas vem se consolidando em um ambiente propício para experimentos, que logo se tornam 

produtos para a sociedade. Temos que integrar ainda mais o governo, a academia e as empresas a fim 

de trabalhar pelo desenvolvimento, com o apoio da Fapemig", destacou. 

  

 
Narcio Rodrigues destacou a importância do diálogo entre governo, academia e empresas 

  

O trabalho do Sistema Mineiro de Inovação (Simi) em articular parcerias entre universidades mineiras 

e o setor produtivo foi apresentado durante a Mostra. Os participantes puderam navegar pela rede 

simi.org.br, compreender como funciona o trabalho de inovação aberta e se cadastrarem para tentarem 

futuras parcerias. 

  

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da PUC Minas, Sérgio de Morais Hanriot ressaltou o apoio 

indispensável do Governo de Minas, por meio da Sectes e da Fapemig para o desenvolvimento de 

projetos. "Temos que continuar nesse caminho, atuando para a aproximação da academia e 

empresários, tendo o governo como nosso principal articulador", finalizou. 

  

Acessibilidade na Mostra 
  

A acessibilidade é o foco de alguns dos trabalhos apresentados pelos alunos do Curso de Engenharia 

de Controle e Automação. Em um deles propõe a construção de um protótipo de uma cadeira de rodas 

movida pelo pensamento, com o objetivo de aumentar o bem-estar e a autoestima de deficientes 

físicos com limitações severas de locomoção. 
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Estudantes de Engenharia de Controle e Automação foram os responsáveis pelo projeto 

  

O trabalho foi destacado pelo secretário, já que o Governo de Minas possui um amplo programa de 

desenvolvimento de tecnologias que assegurem a autonomia e a independência de pessoas com 

deficiência, como o Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva (CDTTA), 

inaugurado em agosto, em Santa Rita do Sapucaí.  
 

Fonte: http://www.simi.org.br/biblioteca/exibir/6427 
 

Governo de Minas participa de mostra tecnológica da PUC Minas 

Evento estimula a pesquisa científica, o desenvolvimento e a inovação; e aproxima empresas da 

academia  

13 / 11 / 2012 - 03:50 
 

O secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Narcio Rodrigues, participou na noite 

dessa segunda-feira (12), da abertura da 3ª Mostra Tecnológica do Instituto Politécnico (Ipuc), 

promovida pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). O evento divulga 

novas tecnologias, produtos e serviços, faz captação de currículos e avalia trabalhos dos alunos dos 

cursos de engenharia da instituição.  

Narcio destacou o ambiente de inovação que está sendo consolidado em Minas. Citou projetos do 

Governo de Minas desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (Sectes), como o Complexo Aeroespacial, a Cidade das Águas e a Redecomep - rede de 

fibra ótica que vai interligar instituições de pesquisa e ensino superior, incluindo a PUC Minas. 

Narcio enfatizou a importância de espaços como o da mostra, onde a área acadêmica e a empresarial 

se interagem e acertam parcerias. 

"Minas vem se consolidando em um ambiente propício para experimentos, que logo se tornam 

produtos para a sociedade. Temos que integrar ainda mais o governo, a academia e as empresas a 

fim de trabalhar pelo desenvolvimento, com o apoio da Fapemig", destacou Narcio. A importância e 

o pioneirismo da PUC em projetos de ciência e tecnologia, bem como a participação e a parceria 

efetiva em programas desenvolvidos pelo governo mineiro também foram evidenciados.  

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da PUC Minas, Sérgio de Morais Hanriot ressaltou o apoio 

indispensável do Governo de Minas, por meio da Sectes e da Fapemig para o desenvolvimento de 

projetos. "Temos que continuar nesse caminho, atuando para a aproximação da academia e 

http://www.simi.org.br/biblioteca/exibir/6427
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empresários, tendo o governo como nosso principal articulador", finalizou.  

Acessibilidade na mostra 
A acessibilidade é o foco de alguns dos trabalhos apresentados pelos alunos do Curso de Engenharia 

de Controle e Automação. Em um deles propõe a construção de um protótipo de uma cadeira de 

rodas movida pelo pensamento, com o objetivo de aumentar o bem-estar e a autoestima de 

deficientes físicos com limitações severas de locomoção. 

Outra experiência demonstrada por alunos do mesmo curso propõe a criação de um braço mecânico 

controlado pelo pensamento para permitir que uma pessoa com deficiência física tenha suas funções 

básicas recuperadas ou restabelecidas, por meio de um equipamento que receba comandos 

diretamente do cérebro, sem a necessidade de intervenção direta na parte do corpo afetada. 

Esses trabalhos foram destacados pelo secretário, já que o Governo de Minas possui um amplo 

programa de desenvolvimento de tecnologias que assegurem a autonomia e a independência de 

pessoas com deficiência, como o Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia 

Assistiva (CDTTA), inaugurado em agosto, em Santa Rita do Sapucaí.  

Simi na PUC Minas 
Outro projeto articulador do Governo de Minas que se faz presenta na mostra tecnológica é o 

Sistema Mineiro de Inovação (Simi), programa pioneiro no estado que fomenta a cultura 

empreendedora e a inovação, aproximando empresários dos pesquisadores. Durante o evento, o Simi 

presta apoio aos participantes e cadastra os alunos no portal do programa.   

 A mostra acontece até amanhã (14) no pátio dos prédios 3 e 15 da PUC Minas, campus Coração 

Eucarístico, nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e das 18h às 22h. O evento é direcionado à 

comunidade acadêmica, empresas e demais interessados. Hoje no período da noite, e no dia 14, no 

período da manhã e da noite, haverá exposição da maquete do estádio Mineirão. A lista completa de 

todos os trabalhos e a programação completa da Mostra Tecnológica do Ipuc, está disponível no site 

do evento. 
 

Fonte:http://www.tecnologia.mg.gov.br/noticia.php?pageNum_rs_ult_not=2&totalRows_rs_ult_not=901&idNoticia=908 
 

 

3ª Mostra Tecnológica do Instituto Politécnico PUC Minas 

 Categoria: Mostras e Eposições Criado em 08 Novembro 2012  

O Instituto Politécnico (Ipuc) da PUC Minas promove, de segunda a quarta-feira, 12 a 14 de 

novembro, a 3ª Mostra Tecnológica. O evento, que acontecerá no pátio entre os prédios 3 e 15, do 

campus Coração Eucarístico (avenida Dom José Gaspar, 500), contemplará a exposição de trabalhos 

acadêmicos desenvolvidos por alunos do instituto, além de produtos e serviços de empresas dos 

diversos segmentos da engenharia.  

 

A mostra acontecerá nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e da noite, das 18h às 22h, e é direcionada 

à comunidade acadêmica, empresas e demais interessados. É um espaço para divulgação de novas 

tecnologias, produtos e serviços, captação de currículos e avaliação de trabalhos. 

 

A acessibilidade é o foco de alguns dos trabalhos que serão apresentados. Um deles, realizado por 

alunos do Curso de Engenharia de Controle e Automação, propõe a construção de um protótipo de 

uma cadeira de rodas movida pelo pensamento, com o objetivo de possibilitar um aumento do bem-

estar e da autoestima de deficientes físicos com limitações severas de locomoção.  

 

Outro trabalho, realizado por alunos do mesmo curso, propõe a criação de um braço mecânico 

controlado pelo pensamento, para permitir que uma pessoa com deficiência física tenha suas 

funções básicas recuperadas ou reestabelecidas, por meio de um equipamento que receba comandos 

diretamente do cérebro, sem a necessidade de intervenção direta na parte do corpo afetada. 

 

http://www.pucminas.br/ipuc/mostra_tecnologica/index_padrao.php?pagina=4571
http://www.pucminas.br/ipuc/mostra_tecnologica/index_padrao.php?pagina=4571
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cultura-e-arte-mainmenu-62/mostras-e-exposicos-mainmenu-64/28626-3-mostra-tecnologica-do-instituto-politecnico-puc-minas
http://www.planetauniversitario.com/index.php/cultura-e-arte-mainmenu-62/mostras-e-exposicos-mainmenu-64
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Pensando na sustentabilidade, um grupo de alunos do Curso de Engenharia de Controle e 

Automação propõe ainda a fabricação de tijolos feitos de material reciclado. Nesse trabalho, foi 

pensada a reutilização de lâmpadas fluorescentes na produção de tijolos, como já feito em países de 

primeiro mundo, para reduzir os impactos ambientais. Ao serem descartadas de forma inadequada 

no meio ambiente, essas lâmpadas possuem em sua composição materiais que podem provocar 

danos ao meio ambiente e à saúde pública. A proposta inicial do trabalho é mostrar passo a passo o 

processo utilizado na fabricação desse tijolo e, por intermédio de uma maquete, o processo 

industrial de automação envolvido.  

 

A lista completa de todos os trabalhos, assim como a programação completa da Mostra Tecnológica 

do Ipuc, está disponível no site do evento. 

 

Mais informações: (31) 3319 -4224 ou pelo e-mail mostraipuc@pucminas.br.  
Fonte: http://www.planetauniversitario.com/index.php/cultura-e-arte-mainmenu-62/mostras-e-exposicos-mainmenu-

64/28626-3-mostra-tecnologica-do-instituto-politecnico-puc-minas 

 

 
Fonte: http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2981%3Amostra-

tecnologica-aproxima-empresas-e-academia&catid=1%3Alatest-news&Itemid=190 
 

 

Divulgação no Facebook da PUC Minas:  https://www.facebook.com/events/228836433914128 

 

http://www.pucminas.br/ipuc/mostra_tecnologica/index_padrao.php?pagina=4570
mailto:mostraipuc@pucminas.br
https://www.facebook.com/events/228836433914128

