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Resumo: Aqui está presente o projeto chamado “O PRÓXIMO G”, realizado para 

a FECEAP (Feira de Inovações e Ciências do CEAP), dentre os alunos do quarto 

e último semestre do curso Técnico de Redes de Computadores. O projeto “O 

PRÓXIMO G” foi criado com o intuito de ser uma palestra informativa que irá 

promover mais conhecimento para as pessoas sobre o 5G, e relevar essa nova 

tecnologia que vai ser muito importante, não só porque irá trazer mais velocidade 

para a internet móvel que temos hoje, mas que irá possibilitar um grande 

crescimento no mundo tecnológico, permitindo a criação de novos dispositivos 

que antes eram impossíveis de serem criados, ou não possuíam estrutura para 

seu desenvolvimento, e assim surgindo equipamentos que facilitarão o dia a dia 

de todos. Antes da criação do projeto, houve instruções de como deveria ser 

realizado esse experimento, sobre como criar um diário de bordo, realizar uma 

boa pergunta, entre outros passos que foram discutidos entre orientador e 

alunos. No entorno de todo o desenvolvimento do projeto, foram realizadas 

reuniões entre orientador e integrantes de grupo formados para a FECEAP, onde 

era informado como estava o decorrer do projeto. A conclusão de tudo o que foi 

retratado, é o projeto “O PRÓXIMO G”, uma palestra informativa sobre o 5G com 

uma duração de 5 minutos. 

PALAVRAS-CHAVE: 5G, Tópicos, Apresentação. 

 

 

Introdução 
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Neste local será relatado tudo que foi experienciado e utilizado por meio de 

pesquisas e reuniões para a realização da palestra sobre o 5G, projetada para a 

FECEAP (Feira de Inovação e Ciências do CEAP), neste artigo também 

apresentará metodologias utilizadas e resultados que foram obtidos. Essa 

experiência praticada foi realizada com o intuito de promover um projeto para a 

FECEAP, utilizando como base o que foi lecionado e praticado pelos integrantes 

do grupo durante os semestres do curso. O Projeto “O PRÓXIMO G” foi criado 

com o propósito de informar uma tecnologia dentro da internet das redes móveis, 

que está por vir em um futuro próximo e que vai mudar muitas coisas que estão 

ao nosso redor que usamos diariamente, principalmente nos dispositivos. Esse 

projeto foi criado com o intuito de trazer informações relevantes sobre o 5G, uma 

tecnologia que vai trazer uma inovação para a nossa atualidade, trazendo a 

possibilidade de criação do que antes não era possível, além de trazer  

informações de como será sua implementação, inovação, funcionamento e 

teorias da conspiração sobre o 5G, tudo isso em torno de um tempo estimado de 

5 Minutos de Palestra. 

Objetivos 

Mostrar o funcionamento do 5G: como a frequência em que ele trabalha, os 

problemas de se trabalhar com esse tipo de frequência, desempenho e gasto 

de energia; exemplificar as mudanças que essa evolução tecnológica trará para 

o mundo e seus meios de implementação; quebrar o medo sobre o 5G: 

mostrando por meio de argumentos científicos que as teorias conspiracionista, 

como a de que o 5G causa câncer, estão erradas e não possuem provas para 

tal teoria. Por meio das divisões de pesquisas que foram feitas entre os 

integrantes do grupo foi possível reunir informações sobre os objetivos 

apontados acima. 

Metodologia 

No início do planejamento deste projeto diversas ideias foram pautadas e dentre 

elas, foi escolhida a de realizar uma palestra que fosse relevante na atualidade, 

o 5G foi a pauta escolhida para a continuidade do projeto. Após a escolha do 

tema, as pesquisas seriam o essencial para o desenvolvimento do projeto, então 

ocorreu uma divisão nas pesquisas, sendo elas: 



• O Funcionamento do 5G; 

• Implementação e Inovação do 5G; 

• Teorias da Conspiração do 5G. 

Depois desta divisão, cada membro do grupo se responsabilizou por um tema, 

sendo Marcos para o “Funcionamento”, Jônatas para a “Implementação e 

Inovação” e Breno para as “Teorias da Conspiração”. Semanalmente, houve 

reuniões entre o grupo e o orientador com o objetivo de retirar dúvidas, mostrar 

os resultados das pesquisas, cronograma, organização do grupo e qualquer 

outro assunto que tenha alguma relação com o projeto. 

Em “O Funcionamento do 5G”, foi pesquisado diversos assuntos, como: 

• A Frequência do 5G; 

• Os problemas desta frequência; 

• A velocidade; 

• Como são as antenas; 

• Desempenho do 5G nos dispositivos móveis; 

• Gasto de energia. 

O 5G tem diversas frequências, o site “Teleco” conseguiu dizer bastante sobre o 

assunto em:  

“5G utilizará a agregação deportadoras que permitirá a alocação dinâmica 
das frequências. 

Além das frequências atuais em 700 MHz 800 MHz, 900 MHz, 1700/1800 
MHz, 1900/2100 MHz e 2500 MHz, as seguintes faixas adicionais estão 
sendo consideradas: 

• 3,5 GHz 

• 28 GHz, 37 GHZ e 39 GHz 

• 64 - 71 GHz (não licenciada) 

• 70/80 GHz(...)” 

Os problemas que essas frequências podem apresentar podem ser diversos, 

porem um que chama bastante atenção é a utilização da frequência de 24GHz, 

que como o site “olhar digital” diz: 



“A NASA e a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos 

EUA) alertam que existe um risco de que o uso das ondas milimétricas 

para o 5G, mais especificamente na frequência de 24 GHz, pode afetar 

equipamentos de previsão de tempo, o que pode dificultar a detecção de 

situações extremas como furacões e fazer com que o alerta aos potenciais 

afetados pela tempestade demore mais a ser emitido, arriscando vidas de 

pessoas em nome de uma internet mais rápida.” 

A internet mais rápida que texto diz no final, os sites “People” e “Oficina da Net”, 

pode chegar até 20 GB/s, sendo até 20x maior que as redes atuais do 4G LTE, 

para que esta internet seja possível as antenas serão de grande importância, o 

site “Jota” diz: 

“O 5G vai multiplicar a velocidade da internet, mas também irá exigir 

um aumento no número de antenas e na rede de fibra ótica. Para ser 

mais exato, a previsão é que a tecnologia exija cinco vezes mais antenas 

do que a quantidade necessária para o 4G, que já não tem cobertura total 

no país.” 

Como o 5G trabalha em frequências mais altas, elas tendem a viajar em menores 

distâncias, por conta disso as antenas devem ficar mais próximas umas das 

outras em relação ao 4G, isso ajudará na hora de usar seu celular, porém o 5G 

atual, como ainda está em desenvolvimento, ele terá que ser utilizado junto ao 

4G, como diz o professor Rodrigo de Lamare ao site “Exame”: 

“A conversão de informação em sinal é algo que consome muita bateria 

dos smartphones por exemplo. “A ideia é melhorar essa situação. Fala-se 

até de economizar uma bateria para que seja preciso recarrega-la a cada 

30 dias”, explicou. 

O problema é que o a rede 4G deve continuar sendo usada pelas 

smartphones como reserva para eventuais falhas de cobertura no 5G–

hoje o mesmo acontece com o 4G e o 3G. Por conta disso, os 

smartphones ainda precisarão ser conectados à parede com 

regularidade.” 

https://www.jota.info/tudo-sobre/tecnologia-5g


Ou seja, o 5G no futuro poderá ajudar com as questões na bateria dos celulares 

além de fornecer uma internet muito melhor e com menos falhas. O 5G poderá 

diminuir os carregamentos dos celulares, assim economizando energia, porém 

em questão ao gasto energético do 5G, poderá ser maior, mas o consumo 

inteligente será essencial para diminuir este gasto e tornar o 5G algo eficiente. 

O Próximo tópico escolhido foi “A Implementação e Inovação do 5G”, os temas 

escolhidos neste tópico foram: 

• Onde será aplicado o 5G; 

• O IoT na vida das pessoas; 

• Aparelhos residenciais que poderão aderir a tecnologia; 

• Dificuldades de Implementação; 

• O porquê do 5G ser tão inovador. 

O 5G poderá ser aplicado em diversos dispositivos que antes não utilizavam 

dele, além de promover o uso das realidades aumentadas e inteligências 

artificiais, que possibilitará usos da rede para a movimentação de carros 

autônomos, modernização de casas e diversos serviços que serão criados que 

não podemos prever, além disso, o IoT será impulsionado pelo 5G, de acordo 

com a Synnex Comstor: 

A Internet das Coisas funciona somente quando há conexão dos 

dispositivos com a internet. Desta afirmação já é possível imaginar que a 

importância do 5G para o avanço da IoT nos próximos anos é 

fundamental. Sendo a primeira rede planejada para atuar com baixa 

latência e tempo de resposta 10 vezes menor do que a rede 4G, 5G é a 

solução que especialistas estão trabalhando para conectar de forma mais 

eficiente carros autônomos, geladeiras que serão programadas, prédios 

que vão conversar com aviões, entre inúmeras possibilidades. 

Como descrito acima, a geladeira poderá ser um alvo deste futuro, outras 

mudanças o site “tecnoblog” citou de uma maneira ótima e com animadoras 

mudanças para os mais diversos assuntos, porém para que todas essas 

mudanças aconteçam, os problemas precisam ser vencidos e um desses 



problemas será a implementação dessa nova tecnologia, será algo difícil e a 

burocracia também poderá atrasar, mas a chegada da tecnologia é prevista para 

2022. 

O Último tópico escolhido foi “As teorias da Conspiração do 5G”, e as teorias 

escolhidas foram: 

• O 5G causa Câncer. 

• O 5G ajudou a espalhar o coronavírus 

Despois de algum tempo de pesquisas, essas teorias foram escolhidas para 

serem a pauta deste tópico, há diversos argumentos que os fanáticos das teorias 

da conspiração dizem sobre isto, uma delas é que a frequências que o 5G usa 

será prejudicial à saúde, porém não há estudos que comprovam isto, além de 

haver estudos que dizem o contrário, logo, foi simples conseguir as informações 

para desmentir estas teorias. 

Perto do fim das datas, foi solicitado a documentação para a análise do professor 

para saber se o projeto seria aceito na FECEAP, após a confirmação, seria 

necessário fazer uma palestra juntando todas as informações acima de no 

mínimo 5 minutos, assim, mostrando ao público este projeto. 

Resultados e Discussão 

Ao final, o grupo sempre esteve no caminho correto, seguindo as datas e o que 

o professor solicitava, contudo, algumas desavenças aconteciam, mesmo a 

produtividade estando do planejado, era possível ainda sim estar melhor. A parte 

principal do projeto são as pesquisas, comentando sobre elas, “O funcionamento 

do 5G” foi algo com uma certa dificuldade de ser pesquisado, pois as 

informações dos sites conflitam, logo foi necessário nos aprofundar bastante e 

descobrir as informações mais recentes e que eram comuns entre os sites, para 

comprovar a veracidade delas, fazendo isso, não houve dificuldades, pois na 

internet contém muita informação sobre o assunto. 

A “Implementação e Inovação do 5G” é um tema que tem suas dificuldades, pois 

o 5G é um assunto novo, e muitas das inovações que virão junto com ele ainda 



não temos ideia de como serão, ainda assim tem algumas coisas que tem muita 

chance de acontecer elas que foram usadas para a apresentação, a 

implementação é um assunto sem dificuldades para a pesquisa porque tem 

bastante assunto sobre na internet. As “Teorias da Conspiração do 5G” é um 

assunto fácil, há diversos artigos relatando suas teorias sobre o 5G e muitos 

outros artigos relatando o porquê estas teorias são falsas e sem cabimentos, 

assim, não houve problemas nesta pesquisa.  

As pesquisas tem um fator essencial neste projeto, elas foram levadas muito a 

sério, qualquer erro de fonte ou informação falso pode comprometer o projeto ao 

todo, logo a cautela era de importância fundamental, cada parte da apresentação 

tem um dos tópicos abordados de forma com que as informações não se repitam 

ou se torne algo entediante.  

Assim o projeto foi feito e concluído com êxito, alguns problemas tiraram o grupo 

do foco, mas ainda assim, depois de certos acontecimentos o grupo voltou ao 

caminho certo e está pronto para a FECEAP. 

 Considerações Finais 

O projeto ocorreu de acordo com o que foi planejado e programado, seguindo 

corretamente o cronograma com a parte prática das pesquisas, atividades e das 

reuniões de grupo e orientador semanais que foram propostas para a criação do 

projeto.  

Um dos pontos positivos do projeto, foi a escolha da palestra, que é uma forma 

simples e rápida de poder passar informação sobre um assunto relevante na 

atualidade, outro ponto positivo foi o crescimento dos integrantes do grupo na 

parte de responsabilidades e compromisso que foi tido durante o 

desenvolvimento do projeto, outro que não pode ser esquecido, é as 

experiências e a noção que os integrantes do grupo obtiveram, realizando este 

projeto. 

Um dos lados negativos foi a interrupção do desenvolvimento do projeto pelo 

surgimento da quarentena e as mudanças que tiveram que ser feitas para a 

adaptação e a realização a distância da FECEAP, o que impossibilitou algumas 

ideias que foram propostas para o projeto, outro lado negativo foi o surgimento 



de um problema de saúde com um dos membros do grupo que dificultou a 

criação de conteúdo para a palestra. 

 

Nesse projeto houve alguns trechos que podem ser melhorados como, a 

organização no armazenamento de informações em relação ao diário de bordo 

proposto pelo orientador e a antecipação da entrega de atividades. 
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Diário de Bordo 

Participantes: 

 

-Breno 

 

Orientador que participou da reunião: 

 

☐Augusto Nunes de Paula 

 

☒Hugo Pereira Rafael 

 

Data da reunião – 30/04/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-O Professor nos orientou sobre nossa nota do projeto e sobre o que deveríamos 

fazer 

para se preparar para o próximo projeto da FECEAP. 

 

 

 

 

 



 

Participantes: 

 

-Jônatas, Marcos, Breno 

 

Orientador que participou da reunião: 

 

☒Augusto Nunes de Paula 

 

☒Hugo Pereira Rafael 

 

Data da reunião – 07/05/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-Uma aula para a turma explicando como fazer a filtragem de ideias dentro do 

Brainstorm. 

 

 

 

 

 

 



Participantes: 

 

-Jônatas, Marcos, Breno 

 

Reunião do Grupo      

                                                                       

Data da reunião – 10/05/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-Fizemos um Brainstorm para termos ideias-base. Ao final, escolhemos duas 

ideias principais. 

 

 

Participantes: 

 

-Breno, Marcos 

 

Orientador que participou da reunião: 

 

☐Augusto Nunes de Paula 

 

☒Hugo Pereira Rafael    



                                                                      

Data da reunião – 14/05/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-Falamos sobre as ideias-base que tiramos do Brainstorm para o professor, 

demos duas ideias principais que foram aceitas pelo professor, porém 

na próxima semana teríamos que escolher apenas uma delas.  

 

 

Participantes: 

 

-Jônatas, Marcos, Breno 

 

Reunião Do Grupo     

                                                                         

Data da reunião – 19/05/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-Decidimos fazer outro Brainstorm para termos novas ideias de um novo projeto, 

filtramos as ideias e escolhemos uma para ser apresentada na próxima reunião. 

 



 

Participantes: 

 

-Jônatas, Marcos, Breno 

 

Orientador que participou da reunião: 

 

☐Augusto Nunes de Paula 

 

☒Hugo Pereira Rafael        

                                                                  

Data da reunião – 28/05/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

-Falamos da nossa ideia sobre fazer uma palestra do 5G que retiramos do 

Brainstorm, 

o professor filtrou nossa ideia e definimos ela para o Projeto. 

 

 

Participantes: -Jônatas, Marcos, Breno  

 

Orientador que participou da reunião:  



 

☐Augusto Nunes de Paula  

 

☒Hugo Pereira Rafael  

 

Data da reunião – 04/06/2020  

 

Conteúdo da reunião: 

 

 -O professor nos deu algumas dicas de como poderiamos adiantar as pesquisas 

do nosso projeto. 

 

 

Participantes: -Jônatas, Marcos, Breno  

 

Reunião Do Grupo  

 

Data da reunião – 05/06/2020  

 

Conteúdo da reunião: 

 

 -Organizamos nossas atividades com o Trello e começamos a fazer o diário de 

bordo 



 

Participantes: -Jônatas, Marcos, Breno  

 

Reunião Do Grupo  

 

Data da reunião – 08/06/2020  

 

Conteúdo da reunião: 

 

 -Terminamos de fazer o diário de bordo, pesquisa científica e o cronograma no 

gráfico de gantt. 

 

 

Participantes: 

 

Marcos, Breno, Jônatas 

 

Reunião do Grupo 

 

Data da reunião – 07/07/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 



Nessa reunião entregamos a nossa pesquisa sobre como montar uma 

apresentação, depois disso decidimos que o próximo passo seria começar a 

montar a nossa apresentação, mas decidimos ficar algum tempo sem se reunir 

para descanso. 

 

 

Participantes – 

 

Marcos, Jônatas  

 

Orientador que participou da reunião:  

 

☐Augusto Nunes de Paula  

 

☒Hugo Pereira Rafael 

 

Data da reunião – 25/08/2020  

 

Conteúdo da reunião: 

 

Foi questionado para o grupo o que foi feito durante as férias, depois da resposta, 

o professor solicitou para que fizéssemos um resumo do nosso planejamento 

para a preparação da apresentação até a próxima reunião. 

Não fizemos muitas reuniões pois o Jônatas viajou, então só conseguimos nos 

reunir de última hora. 



Participantes: 

 

Marcos, Breno, Jônatas 

 

Reunião do Grupo 

 

Data da reunião – 29/08/2020 

 

Conteúdo da reunião: 

 

Nessa reunião nós decidimos um pequeno roteiro para a montagem da nossa 

apresentação, que começaríamos a fazer a partir da próxima reunião, e 

definimos todas as nossas reuniões futuras para Terças-feiras e Quintas-feiras 

às 19:00. 

 

 

 

 

 

 

Participantes – 

 

Marcos, Jônatas, Breno 

Orientador que participou da reunião:  



 

☐Augusto Nunes de Paula  

 

☒Hugo Pereira Rafael 

 

Data da reunião – 01/09/2020 

  

Conteúdo da reunião: 

Nessa reunião passamos o nosso planejamento para a apresentação, o 

professor nos passou as datas de entrega das apresentações e disse sobre um 

curso que irá nos auxiliar. 

 

Participantes: 

Marcos, Breno, Jônatas 

 

Reunião do Grupo 

Data da reunião – 08/09/2020 

Conteúdo da reunião: 

Escolhemos qual seria o próximo passo que deveríamos realizar do nosso 

projeto, 

decidimos que seria a apresentação, depois disso fizemos um pequeno início na 

apresentação dos slides. 

 

 



Participantes: 

Marcos, Breno, Jônatas 

 

Reunião do Grupo 

Data da reunião – 14/09/2020 

Conteúdo da reunião: 

No início da reunião Marcos informou que não poderia permanecer até o fim da 

reunião, então 

enviou a base do desenvolvimento da documentação e pediu que fizéssemos a 

correção de 

alguns erros, então corrigimos os erros e discutimos sobre o próximo passo do 

nosso projeto. 

 

Participantes – 

 

Marcos, Jônatas, Breno 

Orientador que participou da reunião:  

 

☐Augusto Nunes de Paula  

 

☒Hugo Pereira Rafael 

 

Data da reunião – 13/10/2020 

  



Conteúdo da reunião: Foi discutido com o orientador, os erros que haviam na 

segunda versão da documentação da FECEAP. 


