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Abstract— Este artigo pretende discutir e analisar a aplicação 
de laboratórios remotos no ensino de eletrônica para estudantes 
de graduação do Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Santa Catarina no Brasil. A aplicação dos laboratórios remotos é 
motivada pelo fato de que no Brasil a Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB) - Lei 9394 de 20 de dezembro de 1995 estabelece 
em seu artigo 80 que as Instituições de Ensino Superior (IES) 
podem oferecer Cursos 100% na modalidade à distância (EaD). 
Paralela a regulamentação dos cursos 100% EaD, foi publicada a 
Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004 que permitiu às 
IES utilizar EaD, e suas tecnologias, em 20% da carga horária de 
cursos presenciais reconhecidos. Assim, este artigo pretende 
apresentar os laboratórios remotos como um recurso para 
possibilitar a execução de experimentos práticos de forma não 
presencial. Para tal, foi realizada uma atividade exploratória 
utilizando um laboratório remoto com alunos de graduação para 
posteriormente via entrevista captar a percepção dos alunos na 
utilização do mesmo. 
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I.  INTRODUÇÃO 
 

Se for mostrado para você um diagrama esquemático de 
uma seção amplificadora transistorizada e for lhe perguntado 
qual o ganho estático de tensão da estrutura, o que você faria 
para obter o valor? Considere que recursos como papel e lápis 
para notas, computadores com softwares de simulação 
adequados, bem como componentes e equipamentos de 
laboratório eletrônicos estão disponíveis. Qual método você 
escolheria para determinar o valor do ganho e quais fatores 
você consideraria nesta escolha? Aspectos como a 
complexidade do circuito proposto, o conhecimento pessoal 
sobre aquele tipo de circuito, o tempo disponível para realizar a 
tarefa e, mesmo, preferências pessoais serão certamente 
levadas em conta. Considerando que seja a primeira vez que é 
defrontado com tal estrutura, você só conseguirá desempenhar 
a tarefa requerida pela proposição problemática através da 
construção de conhecimento novo, desde que não há regras ou 
heurísticas a aplicar que lhe sejam familiares [1]. 

 

A.  O Conhecimento 
 

Usualmente o conhecimento é classificado em duas grandes 
categorias, conhecimento procedural e conhecimento 
declarativo [2]. O conhecimento procedural refere-se ao 
conteúdo da memória que permite a alguém desempenhar 
tarefas como dirigir um automóvel por uma estrada sinuosa. O 
conhecimento declarativo, por sua vez, está ligado ao conteúdo 
de memória de alguém que lida com conceitos, fatos e 
episódios e lhe permite comunicar-se acerca destes conceitos, 
fatos e episódios. A forma declarativa pode ser usada na 
aquisição do conhecimento por alguém que deseja começar a 
aprender a dirigir automóvel lendo ou ouvindo sobre o tema ou 
por alguém que deseje ensinar a outro como dirigir 
descrevendo como fazê-lo. Aprender a dirigir usando a forma 
procedural implica em observar outro dirigindo e tentar dirigir 
por si mesmo. Assim, em cada condição, as pessoas podem 
escolher qual tipo de conhecimento é o preferido para começar 
a aprender algo, e isto depende com qual forma elas se sentem 
mais confortáveis e confiantes. Por sua vez, o fato de alguém 
sentir-se ou não confortável e confiante ao usar uma ou outra 
abordagem, reside nas suas habilidades para processar a 
informação contida em distintas modalidades, ou seja, 
semântica ou simbólica. 

A competência técnica reside em algumas habilidades tais 
como predizer o resultado ou o comportamento de um dado 
sistema como resposta a um dado estímulo – ter um modelo 
mental do sistema, e ser capaz de descrever e comunicar as 
características e comportamentos do sistema – conhecer o 
sistema de codificação simbólica [3]. Para lidar com as tarefas 
técnicas, as pessoas têm de usar informação em ambas as 
modalidades, semântica e simbólica [1], então, ao longo do 
trajeto formativo, os alunos devem aprender a lidar com ambas. 
Um experimento prático é uma abordagem semântica onde o 
estudante deve lidar com o dito mundo real, sua aparência e 
manifestações sem a intermediação de sistemas simbólicos. Em 
oposição, um exercício analítico ocorre em um espaço de 
completa abstração onde apenas símbolos contam e não há 
qualquer semelhança com a aparência ou comportamento 
aparente das coisas. Neste caso, o estudante deve ser 
introduzido ao sistema simbólico e como ir do mundo real para 
o espaço de abstração e vice-versa. 



B. Simulação Computadorizada e Experimentação Mediada 
por Computador 

 
Pelo exposto, usar simulação computadorizada como 

ferramenta para aprendizagem de circuitos eletrônicos é usar a 
capacidade de processamento de informação do computador 
para rodar um modelo simbólico do circuito em questão no 
espaço de abstração. Na medida em que os computadores 
evoluíram, a capacidade extra de processamento pode ser usada 
para criar uma camada de mediação semanticamente 
enriquecida que faz o papel de interface para o estudante. Tal 
enriquecimento semântico consiste em modos de entrada que 
procuram simular a aparência real dos componentes e 
equipamentos e a forma de conectá-los ao circuito. Enquanto 
esta abordagem dá algum grau de realismo – algumas 
qualidades semânticas –, e grande segurança contra acidentes, 
ela implica em algumas limitações em emular o mundo real tais 
como a ausência de variabilidade nas especificações dos 
componentes, interferências do ambiente e efeitos de 
interferência cruzada no próprio circuito. A emulação por 
computador, ou experimentação remota, contorna estes 
problemas usando não um modelo analítico, mas um arranjo 
físico constituído por componentes e equipamentos reais. Neste 
caso o papel do computador é, primeiro, controlar a matriz de 
reles que interconecta os componentes e equipamentos em uma 
topologia desejada, e, segundo, criar uma camada de interface 
que permite editar as conexões do circuito e ler os resultados 
do experimento. Se o computador que controla o experimento 
tiver conexão com a Web, resulta que os estudantes podem 
conduzir seus experimentos remotamente a partir de seu 
computador pessoal no momento em que ele desejar. A figura 
1 ilustra esta metodologia, evidenciado as alternativas 
disponíveis para o aluno. 

 
Fig. 1 - Metodologia de ensino e aprendizagem centrada no aluno 

II. LABORATÓRIOS REMOTOS E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

No Brasil, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) - 
Lei 9394 de 20 de dezembro de 1995 estabelece em seu artigo 
80 que as Instituições de Ensino Superior (IES) podem oferecer 
Cursos 100% na modalidade à distância (EaD). Este artigo é 
regulamentado pelo Decreto 5.622, de 19-12-2005. Paralela a 
regulamentação dos cursos 100% EaD, e buscando incentivar 

ainda mais a EaD e as tecnologias associadas a esta modalidade 
de Ensino foi publicada a Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro 
de 2004 que permitiu às IES utilizar EaD, e suas tecnologias, 
em 20% da carga horária de cursos presenciais reconhecidos.  

Entretanto, apesar dos incentivos, a EaD evoluiu 
rapidamente nas IES particulares e mais lentamente nas 
instituições públicas. Diante desta realidade, com o Decreto Nº 
5.800, de 8 de junho de 2006 o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) cria o programa Universidade Aberta (UAB) 
com vistas a expansão do Ensino Superior no Brasil com a 
implantação de cursos a distancia em instituições públicas. A 
partir do Programa UAB a Educação a Distância em 
instituições públicas recebe um novo impulso na criação de 
Cursos Superiores a Distância [4]. 

Porém, tanto nos cursos 100% à distância, quanto na 
utilização dos 20% em cursos presenciais a proliferação se deu 
de forma mais efetiva em cursos de áreas que não necessitavam 
da realização de experimentos em laboratórios. A necessidade 
de experimentos em laboratórios, e principalmente a falta de 
uma estratégia que possibilitasse a realização dos mesmos de 
forma não presencial tem sido uma barreira. Interessante 
reassaltar que esta barreira já surge com o professor que 
ministra as disciplinas na área técnica, principalmente, na 
resistência a mudança no paradigma espaço/tempo no processo 
de ensino e aprendizagem. 

No que se refere ao Instituto Federal de Educação 
Tecnológica de Santa Catarina (IFSC) atualmente existe apenas 
o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na 
modalidade EaD e a possibilidade de aplicar EaD a 20% da 
carga horária dos cursos de Graduação presencial não é 
utilizada. Tal realidade é encontrada por que o IFSC segue 
historicamente uma vertente de educação na área das 
tecnologias e engenharias. Desta forma são amplificadas, no 
IFSC, as barreiras de cursos eminentemente baseados em 
laboratórios e a falta de uma estratégia que possibilite a 
utilização de EaD para o ensino neste laboratórios. 

Neste contexto, surge a necessidade de implantar uma 
estratégia que possibilite a execução de experimentos práticos 
de forma não presencial.  

A. Laboratórios Remotos 
 

Laboratórios remotos é forma de designar um laboratório 
localizado em local diferente de onde está o usuário (aluno, 
professor, pesquisador). Utilizando um computador, via WEB, 
o usuário acessa remotamente este laboratório e realiza 
experimentos físicos reais. Ou seja, o laboratório remoto 
subentende a existência de (conjunto de) equipamento(s) e um 
ambiente WEB que acessa e controla este(s) equipamento(s). 

O IFSC ainda não possui um laboratório remoto, assim para 
realizar este experimento utilizou o OpenLabs Electronics 
Laboratory criado pelo Blekinge Institute of Technology 
(BTH) na Suécia. Para tal foi utlizada a possibilidade de acesso 
como convidado. O BTH desenvolve o projeto chamado 
Virtual Instrument Systems in Reality (VISIR), desde 1999, 
sendo que neste momento diversas IES possuem sistemas 
VISIR instalados, formando assim uma comunidade ativa [5]. 



B.  Projeto Virtual Instrument Systems in Reality (VISIR) 
 

O projeto VISIR permite fiação e medição de circuitos 
eletrônicos remotamente em uma bancada virtual que reproduz  
circuito físico de uma matriz de contatos. O mecanismo de 
fiação é desenvolvido por meio de uma matriz de comutação de 
relés conectados por extensões a uma plataforma de 
instrumentação. O equipamento completo é controlado por um 
software servidor - LabVIEW, e protegido por um software 
servidor de medição que identifica ligações perigosas pela 
verificação dos desenhos de circuito de entrada , enviadas pelos 
alunos, antes de ser do circuito ser executado [6, 7]. O projeto 
VISIR foi acessado como convidado utilizando o URL: 
https://openlabs.bth.se/electronics/index.php/en?sel=guestlogin. 

Atualmente existe um conjunto de instituições que fazem 
parte da rede do projecto VISIR, tendo cada uma destas 
instiuições o seu próprio sistema VISIR instalado, que serve os 
seus discentes e docentes [8, 9]. Esta rede inclui o BTH, na 
Suécia, a Universidade de Deusto e a Universidade Nacional de 
Ensino a Distância, em Espanha, a Universidade de Ciências 
Aplicadas da Caríntia e a Universidade Técnica de Viena, na 
Austria, o Politécnico do Porto, em Portugal, e o Instituto 
Tecnológico de Madras, na Índia.  

O sistema VISIR foi já avalidado, em termos de capacidade 
de resposta, com mais de 1000 usuários, tendo ainda sido 
medidos os ganhos educativos decorrentes da sua utilização 
como recurso laboratorial complementar [10, 11]. 

III. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
 

Participaram da atividade 15 alunos que no segundo 
semestre de 2013 frequentaram a disciplina de amplificadores 
operacionais. Por esta razão foram propostos dois circuitos 
eletrônicos para serem emulados no projeto VISIR. Os 
circuitos propostos foram: um comparador de um (1) nível, 
com tensão de referência Vref = 0 V, apresentado na figura 2; e 
um comparador de dois (2) níveis no qual Vsup = 2 V, Vinf = -
2 V e Vcen = 0 V, apresentado na figura 3. Em ambos os 
circuitos foi aplicada uma tensão Ve = 5 sen (wt) (com 
frequencia de 400 Hz) e tensões de polarização V+ = 15 V e V-
= -15 V 
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Fig. 2. Comparador de 1 nível. 
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Fig. 3 – Comparador de 2 níveis (Schmitt Trigger). 

 

Os circuitos propostos já haviam sido estudados em 
atividades anteriores nas quais o professor passava aos alunos 
circuitos com requisitos de projeto. A partir dos circuitos e dos 
requisitos o alunos deveriam elaborar um relatório cujo o 
desenvolvimento é composto de 4 partes básicas: 

• Análise teórica conceitual, na qual o aluno deveria fazer 
uma revisão bibliográfica dos conceitos envolvidos na 
atividade e projetava os circuitos respeitando os 
requisitos de projeto. 

• Análise por simulação, na qual o aluno via software de 
simulação determinava se o circuito projetado 
funcionava adequadamente dentro do esperado. 

• Análise experimental prática. Na qual o aluno montava 
em bancada e determinava o comportamento real do 
circuito. 

• Comparação de resultados, na qual os alunos 
comparavam as três etapas anteriores justificando a 
diferenças entre os resultados esperados e obtidos. 

Estas análises anteriores tinham como objetivos principais a 
consolidação do aprendizado de comparadores utilizando 
amplificadores operacionais e a comparação entre os resultados 
das análises teórica, simulação e experimental, com o objetivo 
de que o aluno construísse o próprio conhecimento. 

No processo ensino-aprendizagem percebe-se que as 
análises teórica e de simulação poderiam, no que se refere a 
espaço e tempo, serem realizadas de forma livre pelo aluno. 
Porém, na atividade experimental o aluno ficava preso a fazer o 
experimento no laboratório da disciplina e no horário de aula 
fixo durante a semana. 

Como os alunos já haviam feito um relatório com estas 
analises, para a emulação a única instrução que foi passada a 
eles é que deveriam acessar o sistema VISIR e implementar os 
circuitos via laboratório remoto. Também foi explicado o que 
era um laboratório remoto e passado um pequeno tutorial de 
como acessar o mesmo. Importante esclarecer que em nenhum 
momento foi ensinado aos alunos como trabalhar no ambiente 
web do laboratório remoto e quais eram suas características e 
limitações. 



Não foi dito aos alunos qual era o objetivo da atividade. Foi 
informado que estávamos somente testando um possível 
equipamento/sistema a ser comprado, ou seja, não foi passado 
aos alunos que estávamos testando/avaliando o laboratório 
remoto para ser utilizado no ensino e aprendizagem de 
eletrônica. 

Foi informado aos alunos que eles poderiam se comunicar 
entre eles para trocar informações e esclarecer dúvidas, e que a 
atividade não era uma avaliação da disciplina, ou seja, os 15 
alunos participaram livremente da atividade proposta. 

IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Os alunos tiveram o prazo de uma semana para realizar a 
atividade, e ao final deste período foi realizada uma entrevista 
aberta não estruturada na qual os alunos foram instigados com 
perguntas que surgiam na conversa com eles. Para facilitar e 
motivar o debate, as entrevistas foram feitas em horários 
diversos e com grupos de alunos. Vários pontos foram 
levantados pelos alunos, sendo que alguns se repetiram. A 
seguir são listados os pontos que os alunos consideraram mais 
importantes: 

• Não tiveram problemas para acessar o site e o 
aplicativo/ambiente. 

• Demoraram em descobrir como virar o componente. 

• Não gostaram da impossibilidade de retirar o 
componente da parte de cima do emulador. 

• Demoraram um pouco para descobrir como 
funcionavam os equipamentos. Os manuais eram muito 
grandes e muitos botões/funções não estavam ativos. 
Acharam muito chato ter que procurar as funções ativas 
nos manuais. 

• Não gostaram que no ambiente a fonte DC apresentava 
as tensões ±25 V. Isto os levou a pensar que era um 
valor fixo de tensão e só depois de tentarem fazer o 
experimento é que viram que era necessário ajustar as 
tensões na fonte DC. 

• Gostariam que ao salvar o circuito fosse também salva a 
configuração dos equipamentos. 

• Alguns tiveram impressão que estavam trabalhando em 
uma simulação outros que era prática. 

• Acharam que não substitui a prática. 

• Gostaram muito da questão de poder fazer a qualquer 
momento/tempo. 

• Acharam a matriz de contato razoavelmente realista. 

• Gostariam que tivessem o atalho control Z (retorno das 
ações realizadas). 

• Estranharam que o componente pode ser colocado em 
qualquer local do ambiente, inclusive fora da matriz de 
contato. 

• Gostariam que houvesse mais componentes. 

• Difícil de ver o código de cores dos resistores e o local 
onde aparecia/indicava o valor do resistor selecionado 
não estava bem localizado (à vista). 

• Conseguiram realizar sem problemas o comparador de 1 
nível. Porém, o comparador de 2 níveis apresentou um 
problema que não conseguiram entender. Ao 
submeterem o comparador de dois níveis vinha uma 
mensagem de circuito inseguro, mas não dizia qual era 
o problema. 

• Gostaram de poder selecionar/estabelecer a curvatura do 
fio. 

• Gostariam que fosse criada uma versão para aparelho 
móvel, pois aí poderia fazer mais testes. 

• Gostariam de poder trabalhar na limitação de corrente 
da fonte DC. 

• Não gostaram do nível de precisão da ação de colocar o 
fio na matriz de contato, o que levou a muitos erros de 
montagem do circuito. 

• Não gostaram do fato de que a cada fio que vai ser 
colocado é necessário habilitar novamente a cor, mesmo 
que se vá colocar um fio da mesma cor. 

• Em baixo das cores deveria ter um indicativo que as 
mesmas são referentes aos fios. 

• Não gostaram que para fazer a aquisição da curva do 
osciloscópio é necessário fazer um print da tela do 
computador. 

• Tinha manual dos equipamentos. Sugerem que tenha 
folha de dados dos componentes. 

• Confundiram-se com os diversos GND. 

 

V. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

As observações, feitas pelos alunos, podem ser analisadas 
e/ou apresentadas em função de (A) percepção da atividade via 
emulação e (B) análise do ambiente LabVIEW. 

 

A. Percepção da Atividade via Emulação 
 

No que se refere à percepção atividade de emulação 
percebeu-se que: 

• Alguns alunos se sentiram em um ambiente de 
simulação e outros em um ambiente prático. O 
sentimento de simulação veio principalmente devido a 
interface via internet o que passou a sensação de 
realidade virtual e o sentimento de prática foi percebido 
principalmente durante a análise dos resultados obtidos 
com osciloscópio. 

• Todos afirmaram que não substitui a prática, mas que é 
uma excelente alternativa para ser trabalhada de forma 



complementar e paralela a forma como atualmente 
trabalham. 

• Ainda sobre a questão de substituir totalmente a prática 
afirmaram que a emulação não apresenta alguns 
aspectos da prática, como por exemplo, o manuseio dos 
componentes, ferramentas, fios e conexão de 
equipamentos, dentre outras. 

• Todos acharam positivo poder realizar o experimento a 
qualquer hora. Os alunos relataram que trabalharam, 
nos mais diferentes horários. Pela manhã, à tarde, de 
noite, e inclusive de madrugada. 

• Outro fato que contribuiu para a percepção de 
simulação e não de prática foi fato de algumas funções 
dos equipamentos estarem desabilitadas. Isto deu a 
impressão de que os equipamentos não eram reais. 

• Não foi percebido, durante as entrevistas, que houve 
algum tipo de troca de informações e experiências entre 
os alunos. 

 

B. Análise do Ambiente LabVIEW 
 

No que se refere ao ambiente de emulação pode-se dividir 
em análise do ambiente e sugestões de novas 
funcionalidades/alterações. Na análise do ambiente percebeu-se 
que: 

• Não houve maiores problemas em acessar ao ambiente e 
compreender a forma como funcionava. Acharam o 
ambiente agradável e bem amigável. 

• A funcionalidade dos equipamentos era bem realista e 
os manuais eram suficientes para o aprendizado. 
Ajudou muito o fato deles já terem operados 
equipamentos similares na prática. Porém, como muitas 
funcionalidades dos equipamentos não estavam ativas, 
os alunos consideraram que perderam muito tempo 
lendo os manuais. 

 

Como sugestões de novas funcionalidades/alterações ao 
ambiente os alunos fizeram várias observações: 

• Indicar qual é, e onde está ocorrendo, o erro. Esta 
observação foi citada por todos os alunos. Ao emularem 
os circuitos em alguns casos receberam mensagens de 
erro indicando que o circuito era inseguro. Refizeram a 
montagem do circuito várias vezes e o erro persistiu 
sem que eles descobrissem o que a mensagem indicava. 
Sugeriram que houvesse uma tutorial explicando os 
erros e suas possíveis causas. 

• Sugeriram algumas alterações no layout do ambiente. 
Na opinião dos alunos estas alterações tornariam o 
ambiente mais amigável. Exemplos: indicação de que as 
cores referem-se aos fios, incluir atalho de deletar 
(botão direito do rato), etc. 

• Pediram para incluir funcionalidades operacionais, tais 
como atalho de retorno de ações (ctrl Z), possibilitar 
apagar componente sem ele voltar para a parte superior 
do ambiente e manutenção da última seleção de cor de 
fio, sem a necessidade de selecionar sempre a mesma. 

• Na questão de salvar o circuito que está sendo 
trabalhado, sugerem que a configuração dos 
equipamentos também seja salva, apesar de 
reconhecerem que isto não ocorre na prática. 

• Sugeriram que fosse criado um manual somente com as 
funcionalidades ativas dos equipamentos. 

• Sugeriram que seja possível salvar as curvas do 
osciloscópio em arquivo e não somente por print da 
tela. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS PARA 
CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

 

Percebe-se com as atividades desenvolvidas que na 
utilização dos laboratórios remotos foi quebrado o paradigma 
de espaço/tempo no processo de ensino-aprendizagem. Os 
alunos relataram executar sua atividade em horários diversos, 
concomitante com outras atividades e em lugares diferentes. O 
seja, os laboratórios remotos possibilitam um processo 
centrado no aluno. 

Analisando as observações feitas pelos alunos percebe-se 
que os laboratórios remotos se apresentam com uma excelente 
metodologia para viabilizar aulas a distância em laboratórios e 
com isto possibilitar o incremento e diversificação de curso 
superiores na modalidade EaD, bem como ser uma grande 
ferramenta a ser aplicada em cursos presenciais. 

Os alunos tiveram percepções diferenciadas sobre a 
realização da atividade de emulação. Assim, é uma 
metodologia que precisa ser muito bem pensada e planejada. 
Não deve utilizada de forma indiscriminada, pois pode não se 
conseguir com ela, fazer com que os alunos apreendam todas 
as competências e habilidades necessárias para sua formação. 
Os experimentos devem ser pensados de forma a levar o aluno 
a uma reflexão e a percepção de que a atividade é real. 

É interessante levar em consideração a sugestão dos alunos 
de que o laboratório remoto seja usado de forma complementar 
a momentos presenciais. Até que a estratégia de utilização dos 
laboratórios remotos esteja mais dominada pelos professores 
que a utilizarem, inicialmente pode-se trabalhar a mesma como 
atividade complementar em EaD (20%) e com tempo evoluir 
para que os momentos presenciais sejam reduzidos. 

Por outro lado, deve-se tomar cuidado com algumas das 
sugestões e percepções apresentadas pelo aluno. Pois algumas 
das sugestões feitas pelos alunos sobre o ambiente LabVIEW 
podem resultar num afastamento da percepção de realidade do 
experimento. Pode-se neste caso citar a sugestão de ´deletar´ os 
componentes. Esta é uma situação que na prática não é 
possível, os componentes não podem simplesmente sumir da 
bancada de trabalho. 



VII. PROPOSTAS PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 
 

Na linha de percepção da realidade pelos alunos é 
interessante a implantação de um projeto como o VISIR no 
IFSC. Também na linha de percepção da realidade é 
interessante realizar estudos que visem aumentar o sentimento 
de realidade do experimento. Aqui pode-se deixar como 
exemplo a possibilidade de incluir, no ambinete virtual, a 
funcionalidade de ´desencapar´ o fio e que o fio caia sobre a 
matriz de contato necessitando que o aluno tenha que colocá-lo 
na lixeira. 

Seria ainda interessante buscar junto ao BTH a 
possibilidade de acesso ao projeto VISIR não somente como 
convidados, mas também como professores e alunos, e assim 
contribuir para o próprio projeto. Este acesso alargardo 
permitiria continuar e ampliar a utilização dos laboratórios 
remotos nas disciplinas de eletrônica nos Cursos de Graduação 
do IFSC. 

Finalmente, a nível institucional, interno, propor junto a 
Pró-Reitoria de Ensino/Departamento de EaD do IFSC, a 
criação de um grupo que busque a implantação de laboratórios 
remotos em outras áreas de conhecimento (química, física, etc.) 
com a finalidade de facilitar a difusão da EaD nos Cursos de 
Graduação do IFSC. 
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