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OBJETIVOS O objetivo da disciplina é projetar e construir um laboratório inteligente 

(SmartLab) no espaço físico do LAC/NIT criar e testar serviços pervasivos 
nesse SmartLab na prática.O projeto e realização poderá envolver o 
projeto e construção de dispositivos de hardware, e programação de 
firmware e os softwares necessários. 

EMENTA Detecção de Presença; Medindo o Estado do Ambiente físico; 
Instrumentando Pessoas; Mantendo a Privacidade; Princípios de Atuação; 
Tecnologias de beacons, RFID, WLAN e WPAN, Coexistência e 
Interferência wireless; Projeto e Teste de Serviço de Espaços Inteligentes 

PROGRAMA a. Estudo de tecnologias e métodos de projeto de espaços inteligentes 
b. Escolha do Problema de monitoramento ou controle autonômico 
c. Aquisição de componentes e confecção dos dispositivos IoT e 

beacons 
d. Testes de co-existência e chances de erros devido a interferencias 

wireless 
e. Escrita dos drivers para os dispositivos IoT 
f. Escrita das regras de negócio  para a automação 
g. Testes de desempenho e usabilidade do servição de SmartLab 



AVALIAÇÃO Cada dupla de alunos deverá focar em um caso de uso específico e de 
relevância prática. Esse caso de uso deverá ser de computação ubíqua 
(invisível) e  de Internet das Coisas Móveis (IoMT).  
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