
L

A Umaker é uma empresa de ensino tecnológico para crianças, adolescentes e adultos. O Movimento 
Maker é uma evolução do DIY - Do It Yourself (Faça Você Mesmo) e nossos cursos abordam as áreas da 
educação maker, sendo elas: eletrônica, programação, robótica, impressão 3D, entre outras. Por meio do 
ensino e do desenvolvimento de kit’s eletrônicos, permitimos que o uso de tecnologia seja adaptado e 

ensinado conforme as necessidades das diferentes faixas etárias. O objetivo da empresa é fornecer 
soluções de ensino maker a preços acessíveis. Para tal, a empresa oferece serviços de ensino para 

escolas, empresas e pessoas físicas. 

Nossa metodologia é desenvolvida por uma equipe altamente especializada, composta por mestres e 
doutores. Há a preocupação com a utilização de materiais acessíveis e fáceis de serem reproduzidos em 

casa. Nossa proposta de ensino incentiva a exploração da curiosidade e da criatividade através de 
projetos mão-na-massa. Estas atividades ocorrem através de metodologias ativas e tecnologias recen-

tes. Buscamos  desenvolver algumas habilidades do profissional do futuro, que são: Pensamento Compu-
tacional, Metodologia Científica, Raciocínio Lógico, Trabalho em Equipe, Trabalho multidisciplinar e 

Inteligência Emocional. 

Portfolio 2019
Ensino de Tecnologia Criativa

Fundadores
FELIPE MOREIRA
Diretor de Desenvolvimento & Pesquisa na 
Umaker. Apaixonado pela educação alternativa e 
amante da tecnologia, atua também como profes-
sor nas áreas de programação, eletrônica, ciências, 
robótica e desenvolvimento de games e aplicati-
vos.

Bacharel em Engenharia Eletrônica pelo Cefet/RJ e Técnico em 
Eletrônica & Telecomunicações pela Escola Técnica Rezende-Rammel. 
Realizou um programa de graduação sanduíche com o Cork Institute 
of Technology (CIT) em Cork, Irlanda.

LUCIANO NETTO
Diretor de Relacionamento na Umaker.
Tem experiência como coordenador e professor no 
curso técnico de Eletrotécnica na FAETEC/PRO-
NATEC, pré-vestibulares e com o ensino para 
crianças e adolescentes. Tem experiência em 
ensino de programação, física, matemática e 
tópicos de engenharia.

Mestrando em Engenharia Elétrica pelo Cefet/RJ, é formado em 
Engenharia de Controle e Automação pela mesma instituição. 

FABIO ANDRADE
Consultor de Operações na Umaker. 
É pesquisador no grupo de Veículos Aéreos Não 
Tripulados na NORCE Norwegian Research Centre 
da Noruega, professor de robótica no Dep. de 
Engenharia Eletrônica do Cefet/RJ e presidente do 
Capítulo de Robótica, Automação e Sistemas de 
Controle do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e 
Eletrônicos da Noruega.

Doutorando em Engenharia Cibernética pela Universidade Norueg-
uesa de Ciência e Tecnologia, recebeu o título de Mestre em Engenha-
ria Elétrica pelo Cefet/RJ, onde também obteve o título de Engenheiro 
Eletrônico e Técnico em Eletrônica.

ALINE GESUALDI
Consultora de ensino na Umaker.
Coordenadora de Assuntos Acadêmicos do 
Cefet/RJ, professora de Engenharia Eletrônica, do 
Mestrado em Engenharia Elétrica e do Doutorado 
em Instrumentação Eletrônica e Óptica Aplicada 
do Cefet/RJ.

Pesquisadora de Ensino STEAM; Processamento e Representação da 
Linguagem no cérebro; e Aquisição de sinais de linguagem.
Pós-doutora em Processamento de Sinais aplicado  à Neurociência 
pela A. James Clark School of Engineering University of Maryland. 
College Park, UMD, Estados Unidos. Doutora em Engenharia Elétrica, 
trabalha com educação desde 2006.



L

L

O Maker Class é o curso curricular baseado nos itinerários formativos da BNCC para os arran-
jos: matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias. No curso 

Maker Class os alunos dos ensinos fundamental e médio são motivados a aprender sobre os 
princípios tecnológicos baseados na matemática e física através das ferramentas de pensa-
mento computacional, robótica, eletrônica e mecânica executando projetos "mão-na-massa".

Maker Class

O Maker Tech é o curso extracurricular voltado para crianças, adolescentes e adultos. 
Habilidades e competências nas áreas de eletrônica, mecânica, prototipagem e pensamen-

to computacional são trabalhadas por meio de projetos individuais ou em grupo. Neste 
curso, projetos para olimpíadas e/ou competições podem ser desenvolvidos. O foco do 
curso consiste em um aprendizado por projetos "mão-na-massa" de curta duração com 

materiais acessíveis.

Maker Tech

Produtos

Todas as fotos usadas nesse portfolio são de cases reais da Umaker.



O Maker Educator é o curso de capacitação para professores de escolas interessados em utilizar 
nossa metodologia inovadora em sua sala de aula. Neste curso, o professor é apresentado aos 

conceitos da eletrônica, mecânica, prototipagem e pensamento computacional para usar em sua 
disciplina de ensino escolar. Estes conceitos são abordados em atividades práticas e projetos a 

serem desenvolvidos pelos seus alunos em sala de aula. Desta forma, o professor fica habilitado 
não somente a utilizar nossa metodologia como também a desenvolver atividades e aplicações dos 

conceitos Makers no contexto da disciplina que leciona.

Maker Educator

O Maker Labs consiste em eventos de curta duração, como oficinas, cursos intensivos, 
colônias de férias, entre outros, onde as atividades são escolhidas em conjunto com o 

cliente de acordo com público-alvo e quantidade de participantes.

O Maker Talks consiste de apresentações ou palestras escolhidas da mesma forma que o 
Umaker Labs, onde as temáticas são definidas em contato com o cliente e de acordo com o 

perfil do público.

Maker Labs & Talks

Não nos responsabilizamos por erros de digitação.
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Planos e Preços
Maker Class

Maker Tech

Maker Labs

Maker Educator Maker Talks

Nota: valores mensais para contratação de pelo menos 2 turmas

Preços referentes a março de 2019. Descontos especiais para o Portfolio 2019 e por tempo limitado.
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Clientes e Parceiros

Contato
Umaker Ltda
CNPJ: 24.706.648/0001-46

Sede Administrativa
Rua General Canabarro, 485 IETEC
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20041-004

Sede Educacional
Rua Mariz e Barros, 479 Sala 06
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20270-003

Luciano Netto
Diretor de Relacionamento
Cel.: + 55 21 98602-7404

Copyright © 2019 - Todos os direitos reservados - Umaker Ltda.

E-mail: contato@umaker.com.br
Tel.: + 55 21 3284-5658

WhatsApp: + 55 21 98602-7404 
Siga nossas redes sociais

www.umaker.com.br

https://www.linkedin.com/company/umakerbr https://www.youtube.com/channel/UCweBdhK0XbSxUE75TG-62hA https://www.facebook.com/umakerbr https://www.instagram.com/umakerbr/


