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VISIR

VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality) - Laboratório foi desenvolvido 
para experimentação remota em eletricidade e electrónica (BTH, 2004).

É basedo em Instrumentação Virtual, i.e., instrumentação fisicamente real 
mas com acesso realizado através de interfaces virtuais.



VISIR

VISIR inclui instumentos de 
Controlo e Monitorização, 
fontes de alimentação e
uma matriz de comutação
para os interligar a vários 
componentes. 



VISIR



Projeto VISIR+

Projeto VISIR+ (Novembro 2015 – Março 2018) - reúne as potencialidades do 
melhor laboratório remoto em circuitos elétricos e eletrónicos e a longa história 
de colaboração entre os parceiros do consórcio



Projeto VISIR+ (Prática Pedagógica)

Cada uma das instituições LA já adquiriu o seu próprio sistema 
VISIR.

Este projeto visa a ampla área de Engenharia Elétrica e Eletrónica 
e, dentro destas, as matérias da teoria e prática de circuitos.

Destina-se a desenvolver um conjunto de módulos educacionais 
que compreendem experiências reais-locais (hands-on),  virtuais, 
e remotas, estas apoiadas por um laboratório remoto → VISIR, 
complementadas por cálculo, seguindo uma metodologia de 
ensino-aprendizagem apoiada em questões.             



Descrição das Implementações Didáticas

Implementações 2º S 2016 Instrumentos /
Dados Recolhidos



Descrição das Implementações Didáticas

Dados Recolhidos



Descrição das Implementações Didáticas

Alguns resultados em 2016 – 2ºS



Descrição das Implementações Didáticas

Resultados:

• VISIR recurso fácil de usar e bem aceite pelos estudantes.
• Integração nas unidades curriculares não exigiu grande esforço aos

docentes.
• Aumentou o empenho e motivação dos estudantes.
• Ajudou-os a desenvolver capacidades de ordem superior.
• Em UCs complementares poderá ter um papel fundamental na

contextualização e aplicabilidade de conceitos teóricos.

Cuidados:

• Atenção do professor nas primeiras utilizações do estudante do VISIR
é crucial.

• Disponibilização de vídeos tutoriais ajuda os estudantes.



Transferibilidade

Os módulos educacionais na área da eletricidade/eletrónica, desenvolvidos
no âmbito do projeto, poderão ser um “produto” utilizável por todos
aqueles que pretendam oferecer uma maior oferta dos recursos dentro e
fora da sala de aula, recorrer a metodologias que promovam a
aprendizagem ativa dos estudantes.

Criação de uma federação de laboratórios VISIR que possa ser acedida por
qualquer um dos membros e que inclua um repositório de recursos de
ensino-aprendizagem de acesso livre.

Está atualmente em curso o projeto PILAR (Platform Integration of
Laboratories based on Architecture of visiR), um projeto ERASMUS+,
iniciado em 2016, para construir a primeira federação europeia de sistemas
VISIR.
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