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Resumo:
Existem inúmeras publicações sobre a necessidade de inserir metodologias inovadoras de
ensino em sala de aula buscando maior envolvimento dos estudantes no processo ensinoaprendizagem. Tornar efetiva a reformulação metodológica de determinada disciplina de
estudo não é uma tarefa trivial para professores das áreas de Ciências Exatas e Tecnologia.
O processo demanda a necessidade de se apropriar de técnicas e metodológicas das áreas
de ensino e pedagogia. Neste trabalho é apresentada uma proposta de abordagem para
aplicação de técnicas de Design Instrucional (DI), juntamente com Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs), para promover uma aprendizagem ativa no conteúdo
de ensino prático da disciplina Instrumentação Eletrônica. São utilizadas Metodologias
Ativas e o conceito de Instrumentação Virtual, consolidado pelo uso do software Laboratory
Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) integrado a Plataforma Educational
Laboratory Virtual Instrumentation Suite II (ELVIS II),que compõem um conjunto eficiente
para aquisição e análise de dados. Este ensino experimental se propõe inovador ao intentar
tirar o estudante de seu estado passivo e colocá-lo num estado ativo mudando o cenário de
estudo em sala de aula.
Palavras-chave: aprendizagem ativa; sala de aula invertida; design Instrucional;
instrumentação virtual; aprendizagem autêntica.
Abstract:
There are numerous publications on the need to introduce innovative teaching
methodologies in the classroom, seeking greater involvement of students in the teachinglearning process. Making the methodological reformulation of a given subject of study
effective is not a trivial task for teachers in the areas of Exact Sciences and Technology. The
process demands the need to appropriate methodological techniques in the areas of
teaching and pedagogy. This work presents a proposal for an approach for the application
of Instructional Design (ID) techniques, together with Digital Information and
Communication Technologies (TDICs), to promote an active learning in the content of
practical teaching of the Electronic Instrumentation discipline. Active Methodologies and
the Virtual Instrumentation concept are used, consolidated by the use of Laboratory Virtual
Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) software integrated with Educational
Laboratory Virtual Instrumentation Suite II (ELVIS II) Platform, which are an efficient set for
data acquisition and analysis. This experimental teaching proposes to innovate when trying
to take the student from his passive state and put it into an active state by changing the
scenario of study in the classroom.
Keywords: active learning; flipped classroom; instructional design; virtual instrumentation;
authentic learning.
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1. Introdução.
No Ensino Superior ainda é comum a utilização de métodos tradicionais, onde o
professor é a fonte central de informação do estudante, e cabe a este o papel de absorver
esta informação para gerar conhecimento. Esse método de ensino tradicional, na educação
atual, se tornou ultrapassado. O seu uso contínuo resulta em aulas, em sua maioria,
enfadonhas e desinteressantes, fazendo com que os estudantes, mesmo presentes em sala
de aula, percam o foco no assunto ministrado, como corroboram Tapscott e Williams:
"O atual modelo pedagógico, que constitui o coração da universidade
moderna, está se tornando obsoleto. No modelo industrial de
produção em massa de estudantes, o professor é o transmissor. [...].
A aprendizagem baseada na transmissão pode ter sido apropriada
para uma economia e uma geração anterior, mas cada vez mais ela
está deixando de atender às necessidades de uma nova geração de
estudantes que estão prestes a entrar na economia global do
conhecimento". (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2010, p.18-19)
Portanto, apresenta-se um problema a ser superado no ensino contemporâneo, qual
seja a adoção, incorporação e operacionalização de uma nova metodologia de ensino que
tire o estudante de seu estado passivo e o coloque num estado ativo dentro da sala de aula.
A busca por um método de aprendizagem eficiente pode se tornar uma tarefa
bastante complexa para a maioria dos docentes que lecionam disciplinas das áreas
tecnológicas e das ciências exatas, devido à quantidade enorme de modelos, métodos e
técnicas diferentes. Uma verdadeira Torre de Babel que, em várias situações, não chegam
sequer a serem adotados e realizados na prática.
Nos anos 60 a Universidade de Purdue em West Lafayette, Indiana, realizou uma
reorganização nas disciplinas laboratoriais do curso de Engenharia Elétrica. Essa
reorganização foi baseada na utilização de modelos para a identificação da necessidade de
se ter objetivos instrucionais bem definidos, incluindo meios eficazes para efetivar a troca de
informações entre estudantes (LINDENLAUB, 1975).
Naaji afirma que as novas abordagens de ensino para educação superior são
conduzidas, com mais frequência, na atualidade, em direção aos ambientes virtuais de
aprendizagem e que a mudança de paradigma entre o ensino tradicional presencial e a
adoção de técnicas e tecnologias não presenciais de apoio ao ensino traz consigo enormes
desafios. Ele propõe uma implementação com novas tecnologias utilizando e-learning, onde
é utilizado a plataforma Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE)
como ferramenta de criação e suporte de uma rede de ensino (NAAJI; HERMAN; MUSTEA,
2013).
Watai propõe um modelo de ensino laboratorial baseado em desafios utilizando
instrumentação eletrônica baseada em PC. Eles afirmam que diferentes tipos de objetivos de
aprendizagem requerem diferentes métodos instrucionais para alcançá-los (WATAI;
BRODERSEN; BROPHY, 2007).
Assim, e tendo em vista a necessidade de aplicar de forma sistematizada e unificada
soluções inovadoras para o Ensino de Engenharia, é consenso que as chamadas
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Metodologias Ativas, que são métodos de ensino que possibilitam ao estudante ter uma
participação ativa em sala de aula, contribuindo e tendo mais autonomia sobre seu processo
de aprendizagem, tem particular importância na manutenção do dinamismo do processo de
ensino-aprendizagem uma vez que o fluxo de conteúdo não depende apenas de um roteiro
prévio elaborado pelo docente, mas também da atividade do estudante.
No entanto, as questões surgem imediatamente depois que um professor propõe
adotar essas metodologias em sala de aula, especialmente na Educação de Engenharia.
Como proceder para efetivamente adotar, incorporar e operacionalizar essas metodologias
em sala de aula? Qual é o caminho a seguir até que essas metodologias sejam efetivamente
implementadas?
A aplicação dessas metodologias passa, inicialmente, pela necessidade de se fazer
uma reformulação instrucional.
O DI é uma área focada em Pesquisa Educacional, onde são estudadas técnicas,
métodos e recursos para apoio ao processo de ensino-aprendizagem (FILATRO, 2003).
Utilizando o DI podemos construir uma nova solução metodológica que melhore
efetivamente a qualidade de ensino. A Matriz de DI (MDI), fruto dessa reformulação
instrucional, é uma das ferramentas fundamentais para a proposição e o gerenciamento dos
conteúdos que serão abordados pela aplicação da nova metodologia.
Por outro lado, o desenvolvimento do conceito de Instrumentação Virtual, originado
pelo aumento do poder de processamento dos computadores modernos e os recursos
sobressalentes que eles dispõem, produziu grande mudança na Instrumentação Eletrônica,
favorecendo aos engenheiros no aumento da produtividade e precisão em tarefas como
testes e medições.
Um Instrumento Virtual é composto de um computador, um hardware especializado
em Aquisição de Dados (DAQ), e um software aplicativo, que quando utilizados em conjunto
exercem a função de um instrumento tradicional. O conceito de “Instrumentação Virtual
Baseada em PC” é uma evolução dos Sistemas de Instrumentação tradicionais.
Nos dias atuais, a Instrumentação Virtual também é utilizada como ferramenta
educacional em diversas áreas da engenharia e ciências exatas, podendo ser usada em
projetos simples de aquisição de dados e medição, ou em simulações de sistemas mais
complexos.
Este trabalho tem como objetivo aplicar as técnicas de DI, juntamente com as TDICs,
para promover uma aprendizagem ativa no conteúdo prático (laboratório) da disciplina
Instrumentação Eletrônica do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), aplicando a estratégia de Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) e o
conceito de Instrumentação Virtual, consolidado pelo uso do software LabVIEW, que roda
em um PC, e a Plataforma ELVIS II, que compõe uma plataforma eficiente de instrumentação
e ensino.

2. O design instrucional - modelo ADDIE.
De acordo com Smith e Ragan (SMITH, RAGAN, 1999) o DI é o processo sistemático e
reflexivo de traduzir princípios de cognição e aprendizagem para planejamento de material
didático, atividades, fontes de informação e processos de avaliação. É um método de
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desenvolvimento de produtos para ensino, que engloba etapas que iniciam com o
planejamento e vão até as avaliações das soluções planejadas.
Há vários anos, educadores e designers educacionais tem utilizado o modelo de DI
ADDIE (Analyse, Design, Develop, Implement and Evaluate) como estrutura na concepção e
desenvolvimento de programas educacionais e formativos. O modelo ADDIE é um paradigma
para desenvolvimento dos mais variados produtos, e bastante utilizado para a criação de
materiais de aprendizagem (BRAGA et al, 2013). Esse modelo é a abordagem utilizada neste
trabalho para orientar a reformulação de DI na formatação da solução do nosso problema: a
adoção, incorporação e operacionalização de uma Metodologia Ativa para o ensino prático
da Instrumentação Eletrônica.
O modelo ADDIE é composto por cinco fases: análise, design, desenvolvimento,
implementação e avaliação. Esta sequência, no entanto, não impõe uma progressão linear
estrita através das etapas. Educadores, designers instrucionais e desenvolvedores de
treinamento entendem que essa abordagem é relevante porque ter etapas claramente
definidas facilita a implementação de ferramentas efetivas de formação.
A primeira etapa (análise) é onde definimos os objetivos do curso, reunimos
informações sobre a finalidade do projeto e observamos as variáveis que nos serão úteis
para o desenvolvimento de nossa solução.
Os itens analisados nesta etapa foram:
• As necessidades de aprendizagem;
• As características do público-alvo;
• Levantamento de restrições;
As necessidades de aprendizagem se referem aos objetivos gerais e específicos da
disciplina, as competências que os estudantes precisam adquirir durante o curso.
Identificamos também o ambiente de aprendizagem e as tecnologias que serão utilizadas
durante o curso.
O público-alvo da disciplina são os estudantes de graduação devidamente
matriculados na disciplina de Instrumentação Eletrônica da UFMA.
No aspecto do levantamento de restrições, definimos os pré-requisitos para
participar da disciplina, definimos como o conteúdo será passado aos estudantes, as
limitações técnicas e recursos.
A segunda etapa do modelo de ADDIE (design) é onde realizamos o planejamento das
unidades de conteúdo, definimos seus objetivos e as estratégias instrucionais para alcançálos (CONSTANCIO ET al, 2016). É a fase onde definimos as regras que irão garantir que cada
laboratório corra de modo sistemático.
O planejamento começa desde a definição das unidades de conteúdo e objetivos de
cada laboratório, passando pela definição dos papéis que cada indivíduo irá desempenhar no
processo de ensino-aprendizagem assim como as ferramentas e recursos que serão
utilizados pelos estudantes.
No planejamento da disciplina laboratório de instrumentação as seguintes variáveis
tiveram que ser cuidadosamente planejadas:
• Unidade de conteúdo;
• Objetivo;
• Papéis;
• Atividades;
• Duração;
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• Conteúdo;
• Ferramentas;
• Avaliação;
Ao final desta fase teremos informações suficientes para gerar a MDI. A MDI é uma
ferramenta fundamental no gerenciamento do processo educacional nos fornecendo em
forma de quadro todas as etapas e informações que necessitamos para cada unidade de
conteúdo. No Quadro 1 é mostrado a MDI para a primeira unidade básica de conteúdo
proposto (Laboratório 1).
Após a etapa de planejamento damos início à terceira etapa do modelo ADDIE, que é
a fase de desenvolvimento (development). Nesta fase além de desenvolver todos os
conteúdos e recursos que foram planejados na MDI, também é necessário elaborar todos os
materiais didáticos, atividades e avaliações.

3. Metodologias ativas: a sala de aula invertida.
Métodos de aprendizagem tradicional têm como característica principal a
transmissão de informação do professor para o estudante. Já os métodos de aprendizagem
ativa colocam o estudante no foco do processo de ensino-aprendizagem, conferindo a ele
uma postura mais ativa dentro de sala de aula, criando oportunidades para o
desenvolvimento de projetos e a construção do conhecimento (VALENTE, 2014).
As metodologias ativas, ao explorarem o trabalho em equipes, em geral contribuem
para o aprimoramento do relacionamento interpessoal e do trabalho cooperativo
(BORDENAVEAND; PEREIRA, 2002). Fazem com que o estudante pesquise, reflita e decida o
que fazer para atingir os objetivos de aprendizado estabelecidos, buscando com isso
favorecer a motivação autônoma (ROCHA; LEMOS, 2014).
5

A metodologia ativa Sala de Aula Invertida (SAI) é a estratégia usada neste trabalho
para possibilitar uma aprendizagem ativa para os estudantes na disciplina Laboratório de
Instrução Eletrônica. Tendo como princípio básico o fato de que o estudante terá acesso
prévio ao material da disciplina, deixando o encontro com o professor em sala de aula para
discussões sobre o conteúdo, e sanando as dúvidas que surgirem. Nos modelos de ensino
tradicional, normalmente a informação é transmitida em sua totalidade em sala de aula pelo
professor, a função do estudante se resume em absorver a informação e tentar construir
conhecimento solucionando problemas e desenvolvendo projetos após as aulas. Um
problema observado no método tradicional é que nem todos os estudantes conseguem
assimilar as informações passadas e ter um bom rendimento na disciplina. Isso acaba
desestimulando o estudante e, consequentemente, fazendo-o desistir da aula.

Quadro 1. Matriz de DI para o Lab. 01
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Fonte: autoria própria

Em 1956, Benjamin Bloom escreveu a Taxonomia dos Objetivos Educacionais:
Domínio Cognitivo e, desde então, sua descrição em seis níveis do raciocínio foi amplamente
adotada e usada em inúmeros contextos (BLOOM, 1956).
Neste trabalho, os objetivos de aprendizagem a serem alcançados foram elaborados
levando em consideração a hierarquia de níveis cognitivos do processo de aprendizagem
propostos por Bloom, que trata das habilidades de conhecimento, compreensão e do
desenvolvimento intelectual (COSTA et al, 2014 ). A Fig. 1 mostra os seis níveis cognitivos da
taxonomia de Bloom.

Figura 1. Os seis níveis cognitivos da taxonomia de Bloom.
Fonte: Adaptado de WILLIAMS, B. (2013). How I flipped my classroom.

Para adequar a execução das atividades planejadas para cada laboratório com os
níveis hierárquicos definidos por Bloom, cada laboratório foi dividido em três momentos,
elegendo a metodologia de Sala de Aula Invertida como forma de potencializar a
aprendizagem autêntica dos estudantes.
A execução das atividades planejadas é dividida em três momentos, ou estágios,
como forma de melhorar a aprendizagem autêntica dos estudantes:
Momento Pré-Aula: O Momento Pré-Aula abrange os níveis cognitivos conhecimento
e compreensão da Taxonomia Bloom. Nesta fase, o estudante deve recordar e compreender
o conteúdo que lhe é transmitido. Estudantes assistem Webinars (abreviatura de Seminário
baseado na Web), ferramenta tecnológica síncrona que é usada para suportar a interação e
comunicação entre educadores e estudantes em aprendizagem híbrida (blended). A
participação de um webinar pode ser:
• On-line com a interação entre os participantes, ou;
• Off-line sem interação síncrona, na qual os usuários podem acessar a
qualquer momento, exigindo, obviamente, a gravação e armazenamento do
webinar.
Na presente proposta, são utilizados Webinars Off-line relacionados com o conteúdo
do laboratório bem como, são realizados estudos dos tutoriais e materiais didáticos que são
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disponibilizados pelo professor no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), constituído pelo
MOODLE.
Especificamente, para a primeira unidade de conteúdo (Laboratório 1) são fornecidos
via MOODLE:
• Webinar Off-line produzido pela National Instruments (NI) sobre o tema
“Fundamento de Aquisição de Dados”, onde o estudante irá
aprender/recordar sobre os princípios básicos de aquisição de dados e o
conceito de instrumentação virtual.
• Tutoriais sobre a plataforma ELVIS II: abordando as características e limitações
da plataforma ELVIS II como dispositivo DAQ.
• Tutoriais sobre o software LabVIEW: Abordando os princípios básicos da
linguagem gráfica LabVIEW e seu uso em aplicações de aquisição de dados.
Os materiais estudados no momento de pré-aula são organizados de modo que
ofereça ao estudante toda a base necessária para a execução dos experimentos que serão
aplicados no momento seguinte.
Momento Aula: Momento Presencial, realizado em laboratório. Antes de iniciar os
experimentos práticos, é proposto para o estudante realizar um teste on-line onde será
averiguado o aproveitamento dos seus estudos no Momento de Pré-Aula. A partir deste
teste será verificado em qual dos tópicos abordados os estudantes tiveram maior
dificuldade, permitindo assim que o professor gere debates para esclarecer as dúvidas.
Neste momento, pode-se verificar a inversão da sala de aula, pois não é mais o professor
que conduzirá a discussão expondo o assunto para os estudantes, e sim os estudantes que
irão resgatar o conteúdo estudado na etapa anterior e terão uma participação mais ativa na
aula, discutindo o assunto e tirando dúvidas.
O Momento Aula abrange os níveis cognitivos aplicação e análise da Taxonomia de
Bloom, utiliza os conceitos aprendidos anteriormente para resolver as tarefas e analisar os
problemas propostos.
• Aplicação utilizando sensores de temperatura: É mostrada aos estudantes
uma aplicação básica sobre aquisição de dados utilizando sensores de
temperatura e instrumentação virtual.
• Criação de VIs e SubVIs em LabVIEW: Os estudantes são instruídos a utilizar o
conhecimento sobre o software LabVIEW adquirido na etapa anterior para
criar ou modificar VIs utilizadas em aplicações com sensoriamento de
temperatura.
Momento Pós-aula: Etapa que será realizada após o momento presencial. Nesta
etapa o estudante receberá uma tarefa como desafio a ser cumprido sobre o assunto
abordado em sala de aula. No AVA existirá um fórum onde o professor irá sanar dúvidas
sobre o desafio proposto.
A etapa Pós-Aula abrange os níveis cognitivos síntese e avaliação da Taxonomia de
Bloom, onde o estudante combina o conhecimento adquirido nas etapas anteriores para
criar suas próprias aplicações.
• Desafios Propostos: O professor disponibilizará um desafio aos estudantes,
onde estes utilizarão o conhecimento adquirido em aula para planejar e
desenvolver aplicações sobre o tema “Aquisição de Dados” (Ex.: Construção
de um termômetro utilizando termistores). Com o desafio proposto, também
será possível avaliar o quanto o estudante progrediu durante a aula.
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A Fig. 2 mostra como os três momentos de aprendizagem propostos estão incluídos
na taxonomia Bloom e quando ocorre a inversão da sala de aula.

Figura 2. Os seis níveis da taxonomia de Bloom e os três momentos de aprendizagem
adotados.
Fonte: Adaptado de WILLIAMS, B. (2013). How I flipped my classroom.

O estudante será avaliado em cada um dos três Momentos do processo. Nos
Momentos Pré-Aula e Pós-Aula, as avaliações serão realizadas fora da sala de aula, com
apoio do AVA, e se dará pelo acompanhamento das rotinas de estudo propostas, pela
participação efetiva nos fóruns de discussão, e apresentação dos resultados propostos pelo
desafio. No caso da etapa realizada em sala de aula será contabilizada, para fins de
avaliação, a presença do estudante, sua participação nos debates, envolvimento na
condução das atividades práticas e apresentação dos resultados.

4. Instrumentação virtual.
Instrumentos assistidos por computador se originaram como uma aplicação
altamente especializada (SPOELDER, 1999). Osciloscópios, Geradores de Função e
Analisadores de Espectro, dentre outros, são projetados para desempenhar apenas a função
definida, não podendo, por tanto, serem modificados ou personalizados. Esses instrumentos
são construídos utilizando-se tecnologias especiais e componentes de custo elevados,
encarecendo o projeto.
Este cenário começou a mudar com o avanço dos computadores pessoais (PCs). Com
os recursos hoje disponíveis, os PCs se tornaram rápidos o suficiente para trabalhar em
tempo real. Com a adição de um software aplicativo especializado, tarefas que só poderiam
ser executadas por computadores muito especializados agora podem ser realizadas por um
PC de uso comum.
Um instrumento virtual é composto por um PC, um hardware especializado em
Aquisição de Dados (DAQ), e um software aplicativo (GOLDBERG, 2000). Pelo fato de serem
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baseados em PCs, os instrumentos virtuais tiram proveito das novas tecnologias
incorporadas às versões mais atuais, entretanto, é o software aplicativo que permite que a
plataforma de hardware seja utilizada para a criação de instrumentos virtuais, adicionando
funções que se adaptam às necessidades do projeto sem a necessidade de substituição do
equipamento. A Fig. 2 mostra os elementos básicos de um instrumento virtual.

Figura 3. Elementos básicos de um instrumento virtual.
Fonte: National Instruments.

Neste trabalho é utilizado a plataforma ELVIS II como dispositivo DAQ e o software
LabVIEW para realizar as práticas no laboratório da disciplina Instrumentação Eletrônica.
4.1. A plataforma ELVIS II como dispositivo DAQ.
A plataforma ELVIS II é uma plataforma modular de ensino laboratorial voltada para a
academia, entretanto, este “benchtop” preserva todas as características das plataformas da
NI desenvolvidas para soluções industriais, o que confere ao ELVIS II todas as características
necessárias para propiciar experiências práticas de aprendizagem autênticas verdadeiras.
Assim, a ELVIS II tem como função auxiliar educadores das áreas de ciência e tecnologia a
desenvolverem nos estudantes habilidades práticas experimentais.
O uso do ELVIS II como DAQ neste trabalho se deu pelo fato de ser a plataforma
básica, experimental e multifuncional, disponível no Laboratório Multidisciplinar do
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão.
Como dispositivo DAQ a plataforma ELVIS II fornece recursos específicos como:
• Entradas e saídas analógicas;
• Entradas e saídas digitais;
• Contadores;
• O software Measurement & Automation Explorer (MAX);
• LabVIEW DAQ Sub Palette;
O software MAX é instalado junto com as ferramentas LabVIEW e permite que o
usuário configure os hardwares e softwares da NI presentes na estação PC, permitindo a
criação de backups dos dados de configuração, criação e edição de canais, tarefas,
interfaces, e escalas. O MAX também permite a execução de testes de diagnósticos do
sistema e o gerenciamento dos dispositivos e instrumentos conectados ao PC.
Desta forma, a plataforma ELVIS II fornece aos estudantes todos os recursos
necessários para a realização dos experimentos práticos de Instrumentação propostos.
4.2. A plataforma de software LabVIEW.
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Dentre as vantagens que a Instrumentação Virtual pode nos oferecer, destaca-se a
redução do tempo na realização de projetos e a flexibilidade. O software tem o papel crucial
de nos fornecer essas vantagens, pois é através dele que engenheiros e pesquisadores irão
criar suas aplicações, projetar e integrar as rotinas que são necessárias ao seu projeto
particular de forma eficiente (NATIONAL INSTRUMENTS, 2009).
O LabVIEW, é um poderoso software desenvolvido pela NI, para ser utilizado
principalmente em Instrumentação Virtual. É um completo ecossistema de programação
com integração de milhares de dispositivos DAQ e está respaldado por mais de trinta anos
de desenvolvimento.
Para a utilização da ELVIS II como dispositivo DAQ, o software LabVIEW fornece para
o usuário uma paleta de funções específicas chamada de DAQ Sub-Palette. Esta paleta tem
VIs que realizam as funções comuns utilizadas em Sistemas de Aquisição de Dados, como:
• VIs para entrada e saídas analógicas;
• VIs para entradas e saídas digitais;
• VIs para uso de contadores;
• VIs para calibração e configuração;
• VIs para condicionamento de sinais.
4.3. Práticas laboratoriais propostas.
Neste trabalho, a ELVIS II é usada como dispositivo DAQ e o software LabVIEW como
software de aplicação para realizar as práticas no laboratório da disciplina de Instrução
Eletrônica que está sendo reformulada. Os estudantes irão explorar os recursos excepcionais
desta Plataforma de Instrução Virtual, explorando a teoria atrás das práticas experimentais
cuidadosamente elaboradas para expor-lhes experiências de aprendizagem autêntica.
Como pilotos para propor esta nova metodologia para o conteúdo prático de
Instrumentação Eletrônica, foram planejados os seguintes experimentos (COTFAS et al,
2012):
Laboratório 0: Momento exclusivamente presencial, que antecede aos laboratórios
1, 2 e 3, realizado no início das atividades da disciplina prática, onde é exposto para os
estudantes a nova metodologia a ser adotada, os objetivos, os papeis de cada um, agenda de
rotinas a serem executadas (atividades), os conteúdos e os recursos a serem utilizados. É
exposta também, a sistemática de avaliação de cada etapa.
Laboratório 1: Introdução à Instrumentação Virtual.
OBJETIVO: Introduzir a ideia de um instrumento baseado em PC usando o ELVIS II, e
controlando o mesmo pelo LabVIEW, com apresentação de tutoriais sobre essas duas
plataformas de hardware e software.
Nesta prática, o estudante é inicialmente alfabetizado no uso, recursos e
características técnicas da Plataforma de Instrumentação Virtual (ELVIS II e LabVIEW) e o
conceito básico por trás da instrumentação baseada em computador.
Os objetivos específicos são:
• Através de um webinar, introduzir o estudante sobre os fundamentos de
aquisição de dados;
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•

Apresentar ao estudante a plataforma ELVIS II como um dispositivo DAQ, seus
recursos e limitações técnicas;
• Introduzir a linguagem de programação gráfica LabVIEW para o estudante,
sua estrutura básica e semântica;
• Introduzir o estudante no conceito de um instrumento baseado em
computador, construindo instrumentos simples usando a plataforma ELVIS II e
controlando-o através de programação em LabVIEW;
• Através de webinar, apresentar ao estudante os fundamentos das medições
de temperatura. Esses conceitos serão importantes para o estudante
desenvolver o desafio passado no momento pós-aula.
As práticas propostas a serem realizadas no Momento Aula são:
• Exercício 1-1: Criando sua primeira VI em LabVIEW;
• Exercício 1-2: Criando e usando uma subVI;
• Exercício 1-3: Usando os laços de programação “For” e “While”;
• Exercício 1-4: Introdução à estação de trabalho ELVIS II.
Laboratório 2: Introdução aos testes, medições e aquisição de dados - Sensores.
OBJETIVO: Introduzir o entendimento de como construir e usar instrumentação
baseada em PC. A aquisição de dados (DAQ) e instrumentação engloba uma ampla gama de
atividades. No nível mais simples, envolve a leitura de sinais elétricos a partir de um sensor.
São discutidos sensores e outros dispositivos que se integram com a ELVIS II.
Nesta prática, o estudante é introduzido em medições físicas a partir de sensores,
utilizando shaft encoders ópticos de um e dois canais.
Os objetivos específicos são:
• Através de um webinar, apresentar ao estudante os fundamentos dos shaft
enconders ópticos;
• Através de VIs em LabVIEW, apresentar ao estudante os fundamentos dos
três parâmetros críticos da aquisição de dados (resolução, range e taxa de
amostragem);
• Apresentar ao estudante os recursos da ELVIS II para fazer medidas básicas de
posição e velocidade do eixo de um motor;
• Emular um shaft encoder analógico através do uso de um CI industrial de
conversão frequência para tensão;
• Mostrar ao estudante, técnicas de codificação X1, X2 e X4 para shaft encoder
óptico incremental de dois canais.
As práticas propostas a serem realizadas no Momento Aula são:
• Exercício 2-1: Resolução dos conversores Analógico-Digital;
• Exercício 2-2: Taxa de amostragem (Taxa de Nyquist);
• Exercício 2-3: Uma aplicação de controle simples usando a estação ELVIS II:
• Exercício 2-3-1: Shaft Encoder Óptico de um Canal Incremental, os recursos da
ELVIS II para medição de posição/velocidade.
• Exercício 2-3-2: Shaft Encoder Óptico de um Canal + Conversor
Frequência/Tensão - Medida de Velocidade.
• Exercício 2-3-3: Shaft encoder óptico de dois canais incrementais. Codificações
X1, X2 e X4.
Laboratório 3: Interfaceando atuadores.

12

OBJETIVO: Estudar o comportamento de dois atuadores usando a ELVIS II. O primeiro
dispositivo a ser estudado é um relé eletromagnético (que transforma a energia
eletromagnética em mecânica). Os alvos dos exercícios de laboratório são: determinar a
resistência de contato o relé, investigar a variação da tensão da bobina, na abertura e
fechamento do contato de relé, e investigar as diferenças da tensão autoinduzida na bobina
do relé quando o relé fecha. O segundo dispositivo a ser estudado é um motor de passo. No
laboratório, a ênfase será no controle do motor.
As práticas propostas a serem realizadas no Momento Aula são:
• Exercício 3-1: Determinando a resistência de contato do relé;
• Exercício 3-2: Monitorando a tensão da bobina do relé;
• Exercício 3-3: Monitorando a tensão autoinduzida;
• Exercício 3-4: O controle do motor de passo.
A MDI gerada para execução da proposta segue os padrões usuais de planejamento
de disciplinas, conforme discriminado nas ações do Laboratório 0.
A partir dos objetivos definidos para cada laboratório são planejados os materiais de
estudo, tutoriais e videoaulas (Seminários Web) a serem utilizados pelos estudantes.
Nas Figuras 4 e 5, apresentamos as montagens no ELVIS II dos Laboratórios 2 e 3,
incluídas nas etapas da sala de aula das Matrizes DI correspondentes.
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Figura 4. Montagem Experimental Piloto Laboratório 2. Introdução aos testes,
medições e aquisição de dados. Medidas de Posição e Velocidade. Arranjos Motores CC com
Shaft Encoder Óptico de um e dois canais.
Fonte: Autoria própria.

Figura 5. Montagem experimental Piloto Laboratório 3. Atuadores.
Arranjo Relé e Motor de Passo.
Fonte: Autoria própria.

5. O ambiente virtual de aprendizagem.
Uma das dificuldades que muitos professores enfrentam na adoção de metodologias
que utilizam TDICs é a operacionalização da mesma em um Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
Será através do AVA que se dará a interação entre professor e estudante enquanto
fora da sala de aula, portanto é imprescindível que o LMS escolhido para gerar o AVA
ofereça as ferramentas e recursos certos para esta finalidade. O MOODLE é um LMS que
oferece uma grande variedade de ferramentas interativas, tanto síncronas como
assíncronas, facilitando o trabalho do educador na construção e disponibilização de
materiais e atividades de aprendizagem e na execução de atividades de aprendizagem e de
acompanhamento.
MOODLE é um software livre de apoio à aprendizagem extensamente utilizado para
construção de AVAs em cursos na modalidade e-learning, e que foi utilizado neste trabalho
como ferramenta de iteração entre estudante e professor na disciplina de Laboratório de
Instrumentação Eletrônica. Também foi escolhido para a operacionalização da metodologia
proposta devido aos numerosos recursos e ferramentas que a plataforma oferece, dentre
estes podemos citar:
• Fóruns de discussões;
• Gestão de conteúdos;
• Criação de questionários;
• Sistema de chat online;
• Sistema de acompanhamento do progresso dos estudantes.
Os recursos administrativos do MOODLE são ferramentas que facilitam o
gerenciamento de um curso ou um curso hospedado no ambiente virtual. O MOODLE
oferece recursos para tarefas como o gerenciamento de matrículas de estudantes em
disciplinas, gerenciamento de grupos de estudantes para atividades em equipes,
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gerenciamento de notas entre outros, enquanto que os recursos pedagógicos são usados
para criar tarefas para os estudantes e gerenciar os conteúdos, tutoriais e videoaulas
disponibilizados no AVA.
No AVA do laboratório de Instrumentação Eletrônica, para cada prática experimental
foram implementados os três momentos de aprendizagem, em concordância com a
metodologia proposta.
Após o Laboratório 0, que é estritamente presencial, é liberado o acesso ao
estudante o momento pré-aula do Laboratório 1. Este é um momento de aprendizagem do
estudante dentro do AVA, onde ele será apresentado aos tutoriais, conteúdos teóricos e
atividades relacionadas ao tema abordado. Depois de completado todas as tarefas
disponíveis no momento pré-aula o estudante estará pronto para o momento aula. O
momento aula no AVA se junta ao momento presencial do estudante no laboratório. Este é
o momento de aplicação e análise referentes a taxonomia de Bloom. No AVA são
disponibilizados os guias de laboratórios e o teste online que será usado pelo professor
como referência para produzir debates com os estudantes. Após a aula prática o momento
pós-aula estará disponível no AVA. Neste momento será disponibilizado ao estudante
materiais que o conduzirão para a solução do desafio proposto. É a ultima etapa da
metodologia proposta neste trabalho e que se encaixa nos níveis de síntese e avaliação da
taxonomia de Bloom.
Os principais recursos fornecidos pelo MOODLE que são utilizados para
disponibilizados os conteúdos aos estudantes são:
• Files: Utilizando este recurso são disponibilizadas as videoaulas e as VIs
prontas para serem executadas no LabVIEW.
• Books: Os guias de laboratórios e tutoriais são disponibilizados em formato de
livro onde os estudantes podem navegar facilmente entre as páginas e
capítulos.
• URLs: Disponibilizados links para páginas externas ao AVA que tenham
conteúdo relevante para o estudante.
• Questionário: As avaliações online e quizzes são feitas utilizando o recurso
Questionário. Com este recurso possível dar ao estudante feedback
automático relativo a tarefa que está desempenhando.
• Assignments: Este recurso é utilizado para o recebimento dos desafios
propostos para o momento pós-aula. Este recurso permite ao professor
selecionar um intervalo de datas em que o estudante pode submeter o
desenvolvimento do desafio.
A Fig. 6 mostra os recursos utilizados no AVA do Laboratório de Instrumentação.
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Figura 6. Recursos utilizados na construção do AVA.
Fonte: Autoria própria.

O recurso Tracking Progress do MOODLE é utilizada para acompanhar a evolução dos
estudantes durante as atividades no AVA pois as novas tarefas só são liberadas quando o
estudante cumpre a tarefa anterior. Assim o professor terá a certeza que o estudante passou
por todas as atividades do momento pré-aula e estará pronto para aplicar o conhecimento
na etapa presencial. O recurso Grade do MOODLE gerencia as notas dos estudantes que
podem ser por escala, por exemplo, de 0 a 10, ou podemos definir competências do qual o
estudante deve adquirir em determinada tarefa para poder concluí-la.

6. Considerações finais.
É mais que propagado nos ambientes pedagógicos que a aprendizagem é facilitada
quando o estudante participa do processo. A mera transmissão de informação sem a
adequada contextualização ou sequer recepção por parte do estudante, não efetiva um
eficaz processo de ensino e aprendizagem.
As Metodologias Ativas, convergindo com as possibilidades diversas de recursos das
TDICs, implantadas em sala de aula, com a contextualização adequada dos recursos
específicos de cada área, contribuem cada vez mais para que o estudante seja protagonista
de seu conhecimento. Almeida, em seu trabalho, já aponta sugestões de uso dessas
Metodologias no curso de Engenharia Elétrica da UFMA (ALMEIDA, 2016).
Diante do imperativo de novos modelos de educação concebidos com base no uso
intensivo de diversas formas de comunicação e construção de conhecimento na atualidade,
questiona-se se “a existência de um único espaço básico de aprendizagem, tal como a sala
de aula presencial, é, de fato, o mais adequado dentro de um mundo em que a

16

territorialidade convive cada vez mais com outro espaço de trocas e produções simbólicas,
construído por redes digitais de comunicação e informação” (ALVES; NOVA, 2002).
A metodologia proposta neste trabalho se valeu de diversos recursos, tanto
metodológicos quanto tecnológicos, no intuito de avançar na melhoria ou quiçá modificação
da “sala de aula” dos cursos de engenharia, que hoje vão além do espaço físico da
universidade.
A aplicação dessas estratégias está em curso já a partir do período letivo 2018-1, para
a disciplina Laboratório de Instrumentação Eletrônica. Dados sobre as dificuldades
encontradas durante sua implementação, as formas como foram superadas, a reação dos
alunos diante dessa mudança, estão sendo coletadas e organizadas para apresentação em
trabalhos posteriores. Pretende-se gradativamente implantar essa cultura dentro do Curso
de Engenharia Elétrica, expandindo essa prática para outras disciplinas que tenham boa
recepção com essas metodologias.
Além dessa ação prática em sala de aula, na parte prática (laboratório) da disciplina
Instrumentação Eletrônica, uma mudança curricular está sendo proposta dentro do Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica tendo em vista a oficialização de processos de
mudanças de ensino e aprendizagem em sala de aula, sobretudo com o uso intenso das TICs.
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