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No decorrer da iniciação cientifica,  foi apresentada uma introdução à usabilidade e 

experiência de usuário de produtos (UX - User Experience)  de maneira geral e introdutória. 

Para realização de algumas atividades, foi apresentado e repassado como fazer modelagens 

tridimensionais de complexidade mediana a partir do software SolidWorks, em conjunto com o 

software MakerBot Desktop, para configurações de impressões 3D, compreendendo seu 

funcionamento, limites e operação. A partir do modelamento 3D também foi introduzido como 

operar em uma impressora 3D, entendendo seu funcionamento, configurações e calibragem. Foi 

absorvido tambem o conhecimento técnico de fazer manutenções mesmo que fossem pequenos 

reparos, em casos de alguma falha na operação da máquina ou de alguns de seus componentes.  

Os conhecimentos absorvidos acima foram de suma importância para modelagem rápida em 

escala reduzida de um parapodium, um estabilizador vertical para crianças que sofrem de 

paralisia cerebral, que os auxilia a ficarem posicionadas da maneira correta em pé. O parapodium 

foi modelado no Solidworks e depois impresso em 3D para se ter uma avaliação tridimensional 

que pudesse apontar erros ergonômicos antes de ser feito um protótipo em escala real. 

O projeto do parapodium segue em processo de montagem, apos ter sido separado os 

respectivos materiais, e preparado as diferentes peças que compõem a montagem.  

Os conhecimentos adquiridos também foram importantes para o acompanhamento da 

construção de um capacete para testes de EEG (Eletroencefalograma). Foi acompanhada 

pesquisas de ferramentas e máquinas que fizessem um monitoramento fisiológico do usuário por 

meio de parâmetros eletroencefalográficos.  

Foi realizada uma pesquisa quantitativa de campo por meio de questionários para a mestranda  

Giovana Mara Zugliani Bortolan, sendo possível entender como aplicar uma pesquisa de campo 

para validar o trabalho acadêmico. 

Nos foi instruído também a metodologia RBS e como usar plataformas de pesquisas 

acadêmicas, tais como Medley, Scopus e CAPES. 

Por conta de problemas burocráticos para chegada de equipamentos para continuidade das 

pesquisas, foi absorvido um conhecimento técnico sobre equipamentos do laboratório, para  
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prestar apoio a comunidade acadêmica do curso, como no caso o projeto do Parapodium, como 

também prestar apoio à graduação. 

As abordagens de questões sobre pesquisa bibliográfica acadêmica foi dada de maneira menos 

acentuada pela falta dos equipamentos presentes para continuação das mesmas, tendo um enfoque 

maior para conhecimentos técnicos relacionados com o laboratório. 


