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Introdução

 Lei de Diretrizes Básica da educação (LDB)

 20% da carga horária de cursos superiores em EaD

 Recentemente nos cursos técnicos

Carga horária de extensão nos cursos superiores

Dificuldade de implementação em cursos de área 
tecnológica

 Solução através de experimentos práticos à distância



Aluno como agente central no processo 
de ensino aprendizagem



Elementos de um Laboratório 
Remoto

Internet

Web Server

Client PC

Client PC
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Circuito possíveis



Vantagens da utilização do Lab. 
Remoto

Maior número de experimentos

Permite que o professor crie mais atividades 
extraclasse;

Disponibiliza maior tempo das aulas presenciais para 
que o professor explique conceitos teóricos, visto que 
as práticas seriam feitas em horários alternativos;

Diminui custos de manutenção de laboratórios e 
troca de componentes danificados.



Vantagens da utilização do Lab. 
Remoto

 Inibe risco de acidentes

 Flexibiliza o horário para o estudante, que pode usar 
o laboratório 24 horas no dia

Permite maior interação entre os estudantes que 
podem comparar seus resultados via web

 ........



Dificuldades a enfrentar
O VISIR possui  limitações, dentre as principais estão:

Número  de componentes por circuito; 

 Número máximo de conexões(nós);

 São utilizáveis somente para circuitos de sinal, ou 
seja, baixa corrente;

Os circuitos são previamente montados, qualquer 
arranjo fora do experimento não é permitido, 
impedindo que o aluno aprenda com os erros;

O limite máximo de terminais dos componentes é de 
20.



Possibilidades

Aplicação em disciplinas
(todos ou alguns experimentos)

Cursos de extensão EaD
(Ex. instrumentação de bancada, eletrônica)

 Pesquisa
- estudo e desenvolvimento de labs. remotos
- tecnologia no ensino
- ......



Próximos Passos

PROJETO VISIR
Dentro de sua participação o IFSC deve buscarno

mínimo mais dois parceiros de trabalho

Campus São José e Itajai (IFSC) e  FURB

Determinar professores/disciplinas para participar do 
chamado TA3 – training action 3

NOVOS PROJETOS e ensino, pesquisa e extensão

ERASMUS – novo edital outubro de 2017



Contatos

schlicht@ifsc.edu.br
golberi@ifsc.edu.br
dezan@ifsc.edu.br


