
Elementos  teóricos  para  a  preparação  de
uso  de  Vants  –  Veículos  aéreos  não
tripulados (Drones) - PJ062-2022

A extensão tem como objetivo apresentar elementos teóricos,  para os interessados
pertencentes ao quadro de discentes e servidores da UNILA, a conhecer mais
sobre drones. Com vídeos gravados, indicação de artigos científicos e outras fontes,
a extensão visa fornecer uma entrada ao mundo dos Veículos aéreos não tripulados –
Vants (drones) e seus possíveis usos.

A segmentação ao público da Unila se explica pelo o fato de o curso não ser um
curso completo, como àqueles que existem no mercado privado. 

Para  total  conhecimento  e  condições  de  realização  de  voos  com  drones é
imprescindível  que,  se  realize  horas  práticas,  além das  teóricas.  Sendo  assim,
cursos privados e/ou de outras instituições são mais completos, com equipe maior e
com mais experiência.

Como  os  cursos  do  tipo  podem  ser  demasiadamente  caros,  se  realizados
individualmente,  esta  opção  teórica,  contribui  aos  interessados,  a  uma  maior
aproximação do tema e domínio da legislação obrigatória. Extremamente importante,
para a preparação das atividades com drones. ´

A extensão está dividida em módulos dispostos no MOODLE do EAD UNILA. 

O interessado necessita ter cadastro no EAD UNILA antes, ver:

https://ead.unila.edu.br/

 A extensão tem aproximadamente 30 horas de carga horária.

SOBRE A EXTENSÃO:

Há um módulo sobre componentes de um drone (exemplo) e suas funcionalidades.
Pois, drones são máquinas de certa complexidade e saber manusear corretamente
evita acidentes, que podem ser fatais e passíveis de responsabilização penal. Além
disso,  os  drones  são  distintos  entre  si,  portanto,  a  exemplificação  de  um  não
necessariamente será igual em outros modelos.

Outro modulo  do curso,  aborda noções de voo e de como realizá-lo,  com uso de
aplicativo  de celular  acoplado  ao radio  controle,  alé,  de funções necessárias  para
configurações gerais e específicas.

Existe  também  um  módulo  sobre  processamento  de  imagens  obtidas  através  de
drones (exemplo), com uso de um software específico. Todos os módulos contidos no
MOODLE EAD UNILA apresentam pastas e links que podem levar os interessados a
outras fontes de pesquisa e estudo.

https://ead.unila.edu.br/


Para receber o e-mail de auto inscrição, preencher formulário:

https://forms.gle/qjbZ5tEyFMgCveWp6

Os interessados receberão login e senha no e-mail cadastrado no formulário.

*ESTE DEVE SER INSTITUCIONAL, OU SEJA,  DA UNILA; NÃO
SERÃO ENVIADOS A E-MAIL FORA DA INSTITUÇÃO.

Em um segundo momento, os interessados receberão um e-mail com instruções de
auto  inscrição  (o  próprio  interessado  se  inscreve  no  Moodle  quando  do
recebimento do login e senha) a serem realizadas no MOODLE EAD UNILA. 

A extensão é gratuita.

Os certificados serão emitidos em dezembro de 2022, àqueles que tiverem acesso à
plataforma do MOODLE. Serão conferidos os logs de acesso (atuais e a as pastas
dos  conteúdos)  aos  conteúdos;  verificados  pela  equipe  executora  até  o  fim  da
extensão. Não é necessário prova ou qualquer entrega de atividades.

Link da extensão depois de realizada a auto inscrição:

https://ead.unila.edu.br/course/view.php?id=424

Coordenação da extensão:

Prof. Dr. Diego Flores

diego.flores@unila.edu.br

Bolsista monitora:

Discente: Bruna Gabriela Silva Borges

 bgs.borges.2019@aluno.unila.edu.br
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