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Estudantes de engenharia aprendem uma variedade de conhecimentos teóricos em salas de 
aula, mas para se obter conhecimento prático, o uso de laboratórios educacionais é imprescindível. A 
restrição de circulação derivada da pandemia do COVID-19 impossibilitou o acesso a tais laboratórios, 
resultando na necessidade de se viabilizar o controle e gerenciamento remoto dos equipamentos dos 
laboratórios. 

 
Dentro desse contexto, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2022, o aluno Lucas Yuji Harada, do 

curso de Engenharia de Computação da Escola Politécnica da USP, apresentará seu projeto de 
formatura, desenvolvido sob a supervisão do Prof. Dr. Reginaldo Arakaki e de Victor Takashi Hayashi.  

 
A solução implementada consiste de dispositivos de Internet das Coisas instalados nos 

laboratórios que se comunicam com um sistema de gerenciamento. Tal sistema é composto por cinco 
módulos independentes, cada um focado em um aspecto do domínio do problema, sendo eles (1) 
módulo de autenticação, (2) módulo de autorização, (3) módulo de comandos, (4) módulo de 
agendamento, (5) módulo de monitoramento. Os dispositivos de Internet das Coisas controlam a fonte 
de energia dos equipamentos do laboratório, permitindo que se gerencie os equipamentos 
convencionais dos laboratórios remotamente via Internet. 

 
Apesar de não haver nenhum fim comercial, o desenvolvimento foi realizado como se o projeto 

fosse um produto a ser comercializado a um público alvo, de forma que todas as funcionalidades 
foram pensadas visando suprir alguma necessidade de um cliente, que neste caso são os 
professores, funcionários, e alunos dos laboratórios da Poli-USP.  

 
O modo de acesso da solução é feito via uma interface gráfica disponibilizada na web. Para ter 

acesso a plataforma, o funcionário ou aluno deve ser convidado por um membro já existente. 
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