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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa propõe uma padronização na montagem de um laboratório de ensino de 

Engenharia, onde se verifica várias normas para sua instalação. Tendo em vista que os 

laboratórios são criados para as aulas práticas de determinados tipos de disciplinas teóricas de 

engenharia, estes são necessários que correspondam integralmente as suas expectativas. Os 

laboratórios de ensino têm uma padronização de sua infraestrutura, sendo determinados pelo 

layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade relativa do ar, vibrações, 

mobiliários, limpeza, etc.) como também de grande importância os equipamentos eletrônicos 

(osciloscópio digital, gerador de sinal, fonte de alimentação, multímetro digital de bancada) e 

obedecendo rigorosamente as normas de segurança em um laboratório de ensino. O 

instrumento de aplicação para a avaliação é baseado na metodologia de pesquisa-ação onde os 

métodos de coleta de dados dar-se-ão por várias técnicas: diários, entrevistas, questionários, 

trabalho de memória, validação e ética. Este estudo será realizado no Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – RJ, aplicado aos docentes do curso de 

Engenharia. Como resultados de uma padronização de laboratório, espera-se que os docentes 

tenham uma interação, facilitando o processo de ensino e aprendizagem dos discentes em um 

curso de Engenharia do CEFET/RJ.  

 

Palavras-chave: Padronização. Infraestrutura. Engenharia Eletrônica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This research proposes a standardization in the assembly of an Engineering teaching 

laboratory, where several standards for its installation are verified. Because laboratories are 

designed for the practical classes of certain types of theoretical engineering disciplines, they 

are required to fully meet their expectations. The teaching laboratories have a standardization 

of their infrastructure, being determined by the layout (size, lighting, electrical network, 

temperature, relative air humidity, vibrations, furniture, cleaning, etc.) as well as of great 

importance the electronic equipment (digital oscilloscope, signal generator, power supply, 

digital bench multimeter) and strictly adhering to safety standards in a teaching laboratory. 

The application tool for evaluation is based on the methodology of action research where the 

methods of data collection will be given by several techniques: diaries, interviews, 

questionnaires, memory work, validation and ethics. This study will be carried out at the 

Celso Suckow Federal Center of Technological Education of Fonseca - RJ, applied to the 

teachers of the Engineering course. As a result of a laboratory standardization, it is expected 

that the teachers have an interaction, facilitating the teaching and learning process of students 

in an Engineering course of CEFET / RJ. 

 

Keywords: Standardization. Infrastructure. Electronic Engineering 
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1            INTRODUÇÃO 

 

1.1         CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

              A  implantação do Programa 5-S em  universidades  públicas  brasileiras  vem  sendo  

utilizado com êxito, desde a década de 1990 (VANTI, 1999). 

              Segundo   Leite   (2009)  entre  as  ferramentas  que  podem  ser  utilizadas    para   se         

implantar  a  Gestão  de   Qualidade  Total  (GQT), o  Programa  5  Sensos (5-S)  é  um  ponto     

de  partida  e  um  requisito  básico  para  o  controle da qualidade. Ele promove a alteração do 

comportamento  das  pessoas,  proporcionando  a  reorganização  do  local de trabalho, através 

da  eliminação  de  materiais  obsoletos  e identificação dos materiais; a execução constante de 

limpeza; a construção de um ambiente que proporcione saúde física e mental.  

              Carvalho (2001)  afirma  que  os  cursos  de  engenharia,  em  particular,    vivenciam 

uma  época  de  mudanças  intensas.  São exigências implícitas na formação dos profissionais: 

a  busca pela inovação, para atender às necessidades de produtos novos; a   preocupação   com 

as    questões    ambientais    alinhadas    ao   crescimento   econômico   e    socialmente   justo  

(sustentabilidade); e  a visão  do  conhecimento  aplicado ao bem social (qualidade de vida).   

               Segundo Leite (2009) a GQT é uma  das  opções  de reorientação gerencial das 

organizações, sendo seus pontos básicos: o foco  no  cliente (discentes),  o  trabalho  em  

equipe (docentes), as  decisões  baseadas  em  fatos  e  dados, e  a  busca  constante  de 

solução de problemas e da diminuição de erros. 

              Tendo em vista o aqui exposto, conclui-se que há necessidade de agregar todos os  

laboratórios vinculados na melhoria de um ensino de padrão nas universidades brasileiras. 

 

1.2        MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

                            

              Tendo em vista a necessidade cada vez maior na melhoria da prestação de serviços 

nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), onde os laboratórios de ensino de 

engenharia estão vinculados ao Ensino, Pesquisa e Extensão do CEFET/RJ.  

               Perante as exigências da presente conjuntura que o mundo vem atravessando no dia 

a dia, o ensino terá de acompanhar tais evoluções. Para que isto aconteça as estruturas tem 

que se adequar e os docentes buscar se especializar cada vez mais. Nesse sentido a proposta 

de padronização da infraestrutura de um laboratório de ensino é determinada pelo layout 

(dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade relativa do ar, vibrações, 
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mobiliários, limpeza, etc.) e equipamentos eletrônicos, onde a união desses dois itens irá 

demostrar a relevância dessa dissertação, para que haja um ensino integrado no CEFET/RJ.  

               Com a padronização de um laboratório, será os seguintes produtos obtidos deste 

trabalho: 

- os manuais da qualidade dos laboratórios; 

- as normas  técnicas, gerenciais, os procedimentos operacionais e  as  instruções  de  trabalho 

específicas para o laboratório; 

- o laboratório será integrado à Rede Brasileira de Laboratório de Ensino; 

- produção de um artigo científico sobre o tema. 

 

1.3          SITUAÇÃO-PROBLEMA 

                         

               Tendo em vista a grande dificuldade que é encontrada na montagem de um 

laboratório de ensino, onde não tendo um padrão a ser seguido, e a grande variedade de 

normas técnicas para todo tipo de estruturação de laboratórios, deu-se a necessidade de buscar 

com esta dissertação uma padronização para os respectivos Laboratórios de Eletrônica, 

visando o seu layout e equipamentos eletrônicos. 

                Portanto, com esta pesquisa no CEFET/RJ, pretende-se chegar a uma melhor 

solução na montagem e uma boa estruturação de um laboratório de Ensino de Engenharia. A 

falta de padronização acarreta que todos os cursos (Eletrônica, Elétrica, Telecomunicações e 

Controle e Automação Industrial) disponibilizem laboratórios que não permitem que todos os 

conceitos aprendidos nas aulas teóricas, sejam colocados em prática nos laboratórios de 

ensino existentes. 

 

1.4         QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

- Quais são as fragilidades dos laboratórios junto aos docentes que utilizam para a prática de 

ensino nos cursos de Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ? 

- Qual a quantidade de laboratórios em um Curso de Engenharia Eletrônica? 

- Como deverá ser o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade 

relativa do ar, vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) de um laboratório? 

- Quais os equipamentos eletrônicos necessários para um laboratório?  
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1.5         OBJETIVOS                                                                                                                

1.5.1      Objetivo Geral 

 

              Propor a padronização da infraestrutura nos Laboratórios de Eletrônica do Curso de 

Engenharia do CEFET/RJ, visando a melhoria do conhecimento com a relação ao ensino com 

o aprendizado, devido a importância das aulas práticas para a consolidação acadêmica dos 

futuros engenheiros. 

 

1.5.2      Objetivos Específicos 

               

- Identificar as fragilidades dos laboratórios junto aos docentes que utilizam para a prática de 

ensino nos Cursos de Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ; 

- Determinar  a quantidade necessária de laboratórios em um Curso de Engenharia Eletrônica;  

- Propor o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade relativa do ar, 

vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) de um laboratório de ensino; 

- Especificar os equipamentos eletrônicos destinados a um laboratório de ensino. 

 

 

1.6         DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

               A utilização neste trabalho da metodologia da pesquisa-ação (é uma abordagem com 

foco simultâneo e participativo na ação e na pesquisa) segundo Coghlan e Brannick (2004). 

Dentro dela, há metodologias variadas, cada uma com suas próprias prioridades e modos de 

investigação, pois permite ao pesquisador e a instituição trabalharem juntos, para o 

diagnóstico e solução do problema. 

              Neste sentido, a presente pesquisa basear-se no estudo de caso nos Laboratórios de 

Eletrônica do Curso de Engenharia do CEFET/RJ, com vista a sua infraestrutura. Os 

laboratórios estão vinculados a coordenação de Eletrônica, onde o curso de Engenharia 

Eletrônica é ministrado somente na unidade de ensino do Maracanã. 

              É importante salientar que, em sua estrutura curricular, o curso de Engenharia 

Eletrônica possui disciplinas teóricas e práticas e, neste trabalho serão consideradas apenas as 
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aulas práticas, pois estas estão diretamente ligadas aos laboratórios, onde há a vinculação de 

seu coordenador e professores. 

               Este trabalho obedece a estrutura metodológica da figura 1, a fim de um melhor  

entendimento do assunto.                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
                 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                        Figura 1: Estrutura Metodológica do Trabalho 

                                      Fonte: o próprio autor 

 

 

 

  

1.7        ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

              A presente dissertação está dividida em 6 capítulos: 

              O Capítulo 1 traz as considerações iniciais, motivação, justificativa, situação-

problema, objetivos, metodologia e organização da pesquisa.                                                                                                                                          
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              O   Capítulo  2   apresenta    uma    revisão   bibliográfica   referente   aos   assuntos 

relacionados ao trabalho. 

              O Capítulo 3 demonstra  pela   metodologia   proposta   no  trabalho  a  estrutura 

necessária para chegarmos na implantação de um laboratório de ensino. 

              O Capítulo 4 traz a coleta de dados através de entrevistas informais, questionários e 

pesquisas no local, para estabelecer sugestões para os laboratórios dos Cursos de Engenharia 

Eletrônica. 

              O Capítulo 5 após a análise da coleta de dados, será demonstrado de como deverá   

ser uma padronização nos Laboratórios de Eletrônica do Curso de Ensino de Engenharia.  

               O  Capítulo  6  são  apresentados  os  resultados  e  sugestões  da  pesquisa, onde 

dar-se-ão  a  padronização para um laboratório de ensino do Curso de  Engenharia  Eletrônica 

do CEFET/RJ.                             
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2            FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1         SISTEMA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NO BRASIL 

 

                Lima (2013)  relatou  que  a  Conferência  Mundial sobre Ensino Superior (CMES)   

realizada em Paris, em outubro de 1998,  destacou-se várias resoluções de  importância para 

uma universidade para o século XXI. Destas resoluções destacam-se algumas que tenham 

relação com o tema da pesquisa:  

1) a universidade tem a missão de educar, formar e realizar pesquisas;  

2) promoção  do  saber  mediante  a pesquisa  na  ciência,  na arte,  nas  ciências humanas e na   

divulgação de seus resultados;   

3) reforçar  a  cooperação  com  o  mundo do trabalho e análise e previsão das necessidades da  

sociedade;  

4) a diversificação como meio de reforçar a igualdade de oportunidades;  

5) aproximações educativas inovadoras: pensamento crítico e criatividade;  

6) os professores e estudantes são os principais agentes da educação superior; 

7) avaliação da qualidade;  

8) o potencial e o desafio da tecnologia;  

9) compartilhar conhecimentos teóricos e práticos entre países e continentes;  

10) parcerias e alianças. 

              No   período  do  Governo  do  então   presidente   Fernando  Henrique  Cardoso,   foi 

aprovado pelo Congresso Nacional o PPA ( Plano Plurianual 2000-2003) no  qual  em quatros 

anos  deveria  haver  uma  estratégia  para  cada  ministério  em  atenção:  na  consolidação    

à estabilidade econômica  com  crescimento  sustentável;  promover  o  desenvolvimento  

sustentável voltada para a geração de empregos e oportunidades de renda; combater a pobreza 

e promover a cidadania e a inclusão social; consolidar a  democracia  e  a  defesa  dos  direitos 

humanos; reduzir as desigualdades inter-regionais; promover os direitos da minorias vítima de 

preconceito e discriminação (LIMA, 2013). 

              No período do Governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva,  foi  aprovado  pelo 

Congresso  Nacional  o  PPA (Plano Plurianual 2004-2007), batizado “Plano Brasil de Todos”  

tendo como vários objetivos os que destacam-se ao tema da pesquisa são:  

1) ampliar   o   nível   e  a  qualidade  da  escolarização da  população,  promovendo  o  acesso 

universal à educação;  

2) promover a redução das desigualdades raciais;  
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3) promover a redução das desigualdades de gênero;   

4) ampliar  o  acesso  à  informação  e   ao  conhecimento  por  meio  das   novas   tecnologias,   

promovendo  a inclusão digital (LIMA, 2013). 

               Barreto e Rothen (2014) destacam que as políticas de educação superior 

desenvolvidas no Brasil a partir de 2004 enfatizaram, principalmente, o acesso a esse nível de 

educação, sobretudo pela ampliação da rede federal de ensino e pela oferta de bolsas em 

instituições privadas. Paralelamente, foram estimuladas políticas de ação afirmativa nas 

instituições federais. 

               Segundo Sobrinho (2013) a educação é um bem público, imprescindível e 

insubstituível, direito de todos e dever do Estado; é dever do Estado criar e oferecer condições 

efetivas para que isto se realize com a amplitude, a qualidade e a sustentabilidade necessária e 

adequadas. Sendo bem público, a educação deve ser de qualidade. 

               Araujo e Silva (2015)  destacam  que a internacionalização do Ensino Superior tem 

sido  objeto  de  inúmeras  referências  no  âmbito  das políticas de avaliação da qualidade de                                                                                                                                                   

ensino e da investigação. Ao mesmo tempo, tem gerado várias interpretações tanto em seu 

favor como em seu desfavor. 

              Nas palavras de Dias Sobrinho (2012, p.17) 

                                    
Uma sociedade que não consegue, ou não quer, estender os benefícios da 

escolarização de boa qualidade para todos, além de estar condenada ao 

empobrecimento crescente no sistema mundial de alta competitividade, é também 

uma sociedade perversa. 

                                       

               Lima (2012)  destaca   a   ambivalência  de   discursos  nas  políticas  públicas  de  

educação, apropriando-se   do  ideário  da  solidariedade  universal,  defende  que  a  

civilização  humana alcançou   tamanho  grau  de  reflexão sobre o futuro da humanidade, que 

não se  justifica  um  quociente  de  poder desigual. 

               Cavalcante e Andríola (2012) afirmam que as Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) estão sendo cada vez mais cobradas por seu desempenho acadêmico e pela 

aplicação eficiente de seus recursos, o que torna imprescindível aos seus gestores uma 

conduta que preze pela transparência e eficácia organizacional. Por isso, a avaliação 

institucional torna-se um poderoso instrumento de verificação da eficiência acadêmica – tanto 

para o governo quanto para os gestores – que indica todas as ações que estão adequadas às 

metas e tudo o que precisa ser melhorado em sua produtividade para que haja qualidade no 

serviço prestado. 
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              As instituições de Ensino Superior no âmbito público ou privado estão sob a 

coordenação do Ministério da Educação, que é responsável pela avaliação, regulação e 

supervisão dos cursos ofertados. Essa avaliação é de competência do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que utiliza como ferramenta de 

verificação o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (MARTINEZ 

et al, 2014). 

               O SINAES foi instituído em 14 de abril de 2004, pela Lei nº 10.681, sendo 

coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

CONAES (BRASIL, 2004). Ele estabelece a participação das instituições de ensino, sejam 

públicas ou privadas, e caracteriza-se por uma avaliação formativa e sistêmica de três eixos: 

1) as instituições de ensino; 2) os cursos ofertados; 3) o desempenho discente. Assim, numa 

perspectiva global, contempla as dimensões não só do ensino, mas também da pesquisa e da 

extensão. Para subsidiar seu trabalho, utiliza-se de instrumentos como a autoavaliação 

(composta pela Comissão Própria de Avaliação – CPA); a avaliação externa dos cursos com a 

visita in loco de especialistas da respectiva área do conhecimento e a avaliação de 

desempenho dos estudantes da graduação por meio do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (HOFFMANN et al, 2014). 

               O ENADE foi criado pela Lei 10.861 de 2004 a mesma do SINAES. A primeira 

aplicação ocorreu em 2005, onde seria avaliado o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em 

que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição 

indispensável para emissão do histórico escolar, sendo os requisitos para buscar essas 

avaliações seriam: 

a) avaliar a capacidade do aluno em utilizar conhecimento científicos e tecnológicos por meio 

da síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso para a solução de 

problemas relacionados com a área de engenharia; 

b) verificar as competências, habilidades e domínio de conhecimentos para o exercício da 

profissão e de cidadania; 

c) construir uma série histórica de avaliação, objetivando um diagnóstico da educação em 

engenharia para o aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem; 

d) estabelecer políticas públicas para melhoria da qualidade da educação em engenharia; 

e) identificar as necessidades, demandas e problema do processo de formação de profissionais 

no âmbito da engenharia. 
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               Esse exame (ENADE – 2005) tem como aplicação de questionários sócio-

econômicos, conhecimentos dos conteúdos programáticos dos cursos, etc. A importância das 

centenas de perguntas desse questionário aos discentes, encontra-se algumas que estão 

diretamente vinculadas ao tema desta dissertação, onde será descrito a seguir: 

1) Como são as instalações físicas (sala de aula, laboratórios, ambiente de trabalho/estudo) 

utilizadas no seu curso? 

2) O espaço pedagógico é adequado ao número de estudantes? 

3) O material de consumo oferecido é suficiente para o número de estudantes? 

4) Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de estudantes? 

5) Como são os equipamentos de laboratórios utilizados no seu curso? 

6) Como a sua instituição viabiliza o acesso dos estudantes de graduação aos computadores, 

para atender as necessidades do curso? 

              Para as avaliações institucionais internas e externas, a Lei 10.681, em seu art. 3º, 

estabelece dez dimensões a serem utilizadas como parâmetro, a saber: 1) a missão e o plano 

de desenvolvimento institucional (PDI); 2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão; 3) a responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior; 4) a 

comunicação com a sociedade; 5) as políticas de pessoal, as carreiras dos corpos docente e 

técnico-administrativo; 6) organização e gestão institucional, principalmente numa 

perspectiva democrática; 7) infraestrutura; 8) planejamento e avaliação; 9) políticas de 

atendimento aos estudantes; 10) sustentabilidade financeira. Já a avaliação dos cursos de 

graduação, mencionada no art. 4, contempla três perspectivas: 1) o perfil do corpo docente – 

sua qualificação e dedicação de trabalho; 2) as instalações físicas de setores vitais ao processo 

educativo; 3) organização didático-pedagógica (BRASIL, 2004). 

              O REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais)  instituído  pelo  Decreto nº 6096 de 24 de abril de 2007, com o 

objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades federais. (BRASIL, 2007) 

               No art. 3º do REUNI, o Ministério da Educação destinará ao Programa recursos 

financeiros, que serão reservados a cada universidade federal, na medida da elaboração e 

apresentação dos respectivos planos de reestruturação, a fim de suportar as despesas 

decorrentes das iniciativas propostas, especialmente no que respeita a: 

               I – construção e readequação de infraestrutura e equipamentos necessários à 

realização dos objetivos do Programa; 
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               II – compra de bens e serviços necessários ao funcionamento dos novos regimes 

acadêmicos;  

              III – despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes 

do plano de reestruturação. 

              Sendo assim, conforme o exposto, pela qualidade do ensino, pesquisa e extensão, os 

programas e indicadores de avaliação e desempenho demonstra assim a importância dada pelo 

governo federal às instituições de ensino. 

              Ristoff  (2013) afirma que CMES (Conferência Mundial de Educação Superior) 

realizada em Paris, em julho de 2009, promovida pela UNESCO em seu relatório final 

destacou quatro grandes desafios:  

a) Responsabilidade Social; 

b) Acesso, Equidade e Qualidade; 

c) Internacionalização, Regionalização e Mundialização e 

d) Aprendizagem, Pesquisa e Inovação.    

               “A educação superior como um bem público é responsabilidade de todos os 

investidores, especialmente dos governantes” (CMES, 2009). 

               CRES ( Conferência Regional de  Educação  Superior,  realizada  na  Colômbia,  em 

junho de 2008, manifesta-se: 

                             
Em um mundo onde o conhecimento, a ciência e a tecnologia desempenham um 

papel de primeira grandeza, o desenvolvimento e o fortalecimento da Educação 

Superior constituem um elemento imprescindível para o avanço social, a geração de 

riqueza, a coesão social, a luta contra a pobreza e a fome, a prevenção da mudança 

climática e a crise energética, assim como para a promoção de uma cultura e paz. 

               

                Favreto  e  Moretto   (2013) destacou    que   a   expansão   e    a   oferta   de   cursos   

superiores   de   tecnologia   deu-se   a   partir   à   Lei   de   Diretrizes  e  Bases  da   Educação  

(LDB/1996).  As   décadas  seguintes  teve um grande incentivo  à  educação  brasileira,  com  

ofertas   de    modalidades   de   cursos   com  flexibilidade,  rapidez  e praticidade  com  forte  

participação    da    iniciativa    privada.  Com   a   novas   tecnologias,   as  mudanças  sociais, 

econômicas,  a   criação   de   novos   produtos   e  mercados   houve  a  necessidade  de maior 

qualificação   do   trabalhador.   Sendo   que  os  cursos  superiores de tecnologia contribuíram  

por    uma    maior    capacitação   em    nível    superior   para   os  trabalhadores.   Os   cursos    

superiores     no     período     de    2000-2010    alcançaram    um    número   significativo    de  

crescimento,  tanto  no setor público como no setor privado,  onde  as  áreas  de conhecimento    

foram:   Gerenciamento   e    Administração;   Processamento   da    Informação;  Ciência    de    

computação,   Marketing   e   Publicidade;  Proteção  Ambiental  (cursos  gerais);  Engenharia    
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e  profissões   de   Engenharia  (cursos  gerais);   Design  e   Estilismo;  Técnicas audiovisuais  

e produção de mídia; Produção agrícola e pecuária; Uso do computador. 

              Carvalho  (2013)   a   mercantilização   da  educação  superior  brasileira  teve   início 

com a reforma universitária de 1968 implementada no regime militar. Até aquele  momento  o  

setor privado da IES,  não  se  previa  juridicamente  a  existência  de  empresas  educacionais,  

foram então consideradas como instituições sem fins lucrativos e, portanto,  beneficiadas  pela 

renúncia fiscal dos impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços, bem como pelo  acesso 

a recursos federais. 

               A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB) 

em 1996, quando passou a existir  o  modelo  institucional  de  estabelecimentos  educacionais 

lucrativos,   todas  as  instituições  que  assumiram a  configuração  de  instituições  lucrativas, 

perderam a vedação à cobrança de impostos e serviços. 

              A  partir  de 2005 com a criação do  Programa Universidade  para Todos  (PROUNI), 

com a  adesão  voluntária  a  este  programa   passaram  a  ter  novamente  a  isenção  do  IRPJ 

( Imposto de Renda Pessoas Jurídicas) e de contribuições: Contribuição Social sobre  o  Lucro 

Líquido (CSLL),  Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social  (COFINS) 

e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS). 

              Junior  (2013)  comentou  que  a  Universidade  Aberta do Brasil  (UAB)  foi lançada   

pelo Ministério da Educação no ano de 2005, numa  parceria com a  Associação  Nacional  de  

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e empresas  estatais.   Foi 

Criada oficialmente através do Decreto 5.800 de 08 de junho de 2006, que instituiu o  Sistema 

Universidade  Aberta  do Brasil, definido como um programa voltado para o desenvolvimento  

da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de 

cursos e programas de educação superior no País. A ideia do ensino a distância encontra-se na 

Lei de Diretrizes e Bases  da  Educação  Nacional  (LDB/1996),  para  o  desenvolvimento  de  

programas em todos os níveis de ensino e de educação continuada.  O  sistema  UAB,  não  se  

constitui numa instituição de ensino  como  as  tradicionais  IES,  é  na  realidade  um  sistema  

baseado em uma relação d parceria, onde temos o Governo Federal, através  da  Secretaria  de 

Educação a Distância – SEED/MEC e da Diretoria de Educação a Distância – DEED/CAPES,  

que coordena e controla o sistema, as Instituições de Ensino Superior que são responsáveis 

por todo o aspecto pedagógico e operacional do ensino, pesquisa e extensão e  por  último  os 

Estados e Municípios que com a estrutura física (salas de aulas, de reunião e de  atendimento, 

escritórios, salas de mídias e de informática, acesso à internet, que viabilizam toda a estrutura 

de uma UAB. 
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2.2         GESTÃO  DA  QUALIDADE  EM  LABORATÓRIO  DE  ENGENHARIA                                                       

 

              De acordo com Cota et al (2013) o sistema de qualidade é um conjunto de atributos 

presentes nos produtos capazes de atender às necessidades do cliente. Esta foi também uma 

abordagem de Junior et al (2005), que de forma ampla e subjetiva, apontam que a qualidade é 

evidenciada pela capacidade de satisfazer os desejos do cliente. Maximiniano (2010) afirma 

que estes conceitos continuam atuais, visto que a qualidade no enfoque contemporâneo, de ser 

definido a partir das necessidades e desejos dos consumidores.  

               A Gestão de Qualidade em Laboratórios deu-se a partir das necessidades que viriam 

a ser um determinado sistema de padronização. Com o passar do tempo as exigências 

começaram a serem evidentes, isto é, tendo como consequências o surgimento de Programas 

(Programa 5-S), Normas (ABNT), Organizações (ISO), Institutos (INMETRO) que buscaram 

dar uma melhor organização a esses laboratórios tecnológicos. 

               Segundo Leite et al (2009), o Programa 5-S surgiu no Japão, na década de 1950, e 

foi aplicado com a finalidade de reorganizar o país quando este vivia a chamada crise de 

competividade. A adoção dessa ferramenta de qualidade foi um dos fatores da recuperação 

das empresas japonesas. O Programa 5-S fundamenta-se principalmente em seus sensos que 

são: Senso de Utilização; Senso de Organização ou Ordenação; Senso de Limpeza e Zelo; 

Senso de Higiene, Saúde e Segurança e finalmente Senso de Autodisciplina, Educação e 

Compromisso.                                                                                                                                                                

               A ISO (Internation Organization for Standardization) é uma organização não-

governamental, com sede em Genebra, na Suiça, fundada em 1947, que reúne institutos de 

normalização em 163 países, tendo como parcerias os setores públicos e privado. Contudo 

muitos desses institutos são parte da estrutura do governo de seus países ou são indicados por 

seus governos.  

               A ISO como objetivo principal é aprovar normas internacionais em todos os campos 

técnicos, como normas técnicas, classificação de países, normas de procedimento e processos. 

No Brasil a ISO é representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

               O INMETRO (Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é uma autarquia 

federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua 

como Secretaria Executiva do Conselho nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 
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               Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o 

Inmetro foram criada a Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último 

substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente 

o seu raio de atuação para a sociedade brasileira. 

               A missão do INMETRO é promover confiança à sociedade brasileira nas medições e 

nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a 

harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. 

               “A última revisão da Norma ISO 9001, editada no ano de 2008, fundamenta-se 

densamente em princípios fundamentais para a implementação dos requisitos de gestão de 

qualidade” (CASTRO, 2013).      

               Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR ISO 9000; 2005), definiu 

oito princípios de gestão da qualidade que formam a base para as normas de sistema de gestão 

da qualidade na família NBR ISO 9000 como: 

a) Foco no Cliente 

Organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que atendam as necessidades 

atuais e futuras do cliente, e seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas. 

b) Liderança 

Líderes estabelecem unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e 

mantenham o ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no 

propósito de atingir os objetivos da organização. 

c) Envolvimento de pessoas 

Pessoas de todos os níveis são a essência d uma organização, e seu total envolvimento 

possibilita que a suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. 

d) Abordagem de processo 

Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos 

relacionados são gerenciados como um processo. 

e) Abordagem sistêmica para a gestão 

Identificar, entender e gerenciar processos inter-relacionados como um sistema que contribui 

para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos. 

f) Melhoria continua 

Convém que a melhoria contínua de desempenho global da organização seja seu objetivo 

permanente. 

g) Abordagem factual para tomada de decisão 

Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. 
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h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores 

               Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, é uma relação de 

benefícios mútuos que aumenta a habilidade de ambos em agregar valor. 

              Na figura 2 a seguir nos mostra exatamente como esses princípios são utilizados:  

                                         
  

                                           Figura 2: Sistema de gestão de qualidade 

                                           Fonte: ABNT NBR ISO 9001 , (2008) 

 

 

Gestão de Qualidade em Laboratórios. Segundo Mello (2002, p. 15) 
 

O sistema de gestão refere-se a tudo o que a organização faz para gerenciar seus 

processos ou atividades. Para ser realmente eficiente e eficaz, a organização pode 

gerenciar sua forma de fazer as coisas de forma sistêmica. Isso garante que nada 

importante seja esquecido e que todos estejam conscientes sobre quem é responsável 

para fazer o que, quando, por que e onde.                

 

                 A  figura  3  apresenta  a  sequência  necessária  para  a  elaboração  de um Sistema 

de Gestão da Qualidade para Laboratórios. 
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                                    Figura 3: Procedimentos do sistema de qualidade 

                                    Fonte: OLIVARES, 2009 

 

2.3         CURSOS DE ENSINO DE ENGENHARIA 

 

               O Ministério de Educação e Cultura, em 30 de outubro de 1970, instituiu, por meio 

da Portaria nº 667, a Comissão de Especialistas de Ensino de Engenharia (CEEE) do MEC. 

Essa comissão realizou estudo que analisou as condições do ensino de Engenharia no Brasil. 

Em 1973, produziu um relatório com a conclusão de que seriam necessárias medidas urgentes 

para a melhoria dos cursos de Engenharia no país. Assim com o apoio do 

DAV/CEEE/MEC,nos dias 12 e 13 de setembro de 1973 foi criada a ABENGE (Associação 

Brasileira de Educação em Engenharia).  

               Brito et al (2013) destacou que o ensino de engenharia e a regulamentação do 

profissional Engenheiro devem levar em conta as necessidades da nação e o bem estar dos 

cidadãos. Neste aspecto, o entendimento das relações inerentes ao processo deve ser 

estudadas e trabalhadas de forma ampla para que os objetivos estabelecidos sejam atingidos 

de forma efetiva. 

               Segundo Menestrina (2008, p.41), o ensino universitário deve ser capaz de oferecer 

condições para que os alunos sejam menos passivos e mais ativos, uma vez que “a 

universidade transcende a função de mera formadora para o mercado de trabalho“ e engloba a 

formação da cidadania. Esta concepção é destacada por Alamo e Dávila (2011) ao abordarem 
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as interações entre universidade e a sociedade e compartilhada por Ferreira (2010) ao apontar 

os novos paradigmas da engenharia e da educação em engenharia e o grande desafio das 

universidades brasileiras no sentido de detectarem quando as transformações sociais ocorrem 

e em que direção, de modo que seja minuciosamente possível, em tempo hábil, implementar 

mudanças nos projetos pedagógicos, nos currículos e na práticas acadêmicas. 

               Ferreira et al (2009) destacam que no mundo atual, estes profissionais precisam 

menos de acúmulo de informação e mais de oportunidades de aprender a coletá-las, entendê-

las, organizá-las e analisá-las criativamente e prospectivamente, gerando novos 

conhecimentos e inovações. 

              Como afirmam Hortale e Mora (2004), hoje se configura um novo modelo de 

universidade universal, marcado pela visão de ampliação do acesso, de suas ações e de seus 

objetivos, de modo a responder mais rapidamente às necessidades dessa sociedade 

tecnológica, complexa e empreendedora. 

              Linsingem (2007) assinala que na medida em que a tecnologia deixa de ser enfocada 

em conteúdos distantes e fragmentados baseados em conhecimentos científicos supostamente 

neutros e autônomos e passa ser abordada de maneira contextualizada ou mesmo a partir de 

situações cotidianas vividas pelos alunos. Trata-se de uma proposta interessante e útil no 

ensino de engenharia, uma vez que propicia a contextualização de conteúdos e contribui para 

a formação de engenheiros com perfil reflexivo e crítico, proporcionando a estes profissionais 

melhores condições de atuar na resolução dos complexos problemas que caracterizam as 

sociedades contemporâneas. 

              De acordo com informação no portal de Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), em 1966 foi implantado, em convênio com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o curso superior de curta duração em 

Engenharia de Operação, em 1978, já com a denominação atual, o CEFET-RJ passou a atuar 

como instituição de educação superior, ou seja, como autarquia de regime especial vinculada 

ao Ministério da Educação e Cultura (Lei nº 6.6545). Desde então, passou a contar e 

disciplinar e oferecer novos cursos de graduação e pós-graduação, além de atividades de 

pesquisa e extensão. 

              Em 06 de outubro de 1978, através do Parecer nº 6.703/78, o Conselho Federal de 

Educação aprovou no CEFET-RJ a criação do Curso de Engenharia com as habilitações 

Industrial Mecânica e Industrial Elétrica, sendo esta última com ênfases em Eletrotécnica, 

Eletrônica e Telecomunicações. 
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               No ano de 2004, o Curso de Engenharia de Controle e Automação Industrial teve 

início na Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu (UNED). Sendo este implementado na 

Unidade Maracanã no segundo semestre de 2005. 

               Os Cursos de Ensino de Engenharia do CEFET/RJ serão melhores detalhados, com 

relação ao histórico e ao curso de Engenharia Eletrônica no Capítulo 4, onde haverá uma 

visita técnica para a coleta de dados nesta instituição. 
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3            METODOLOGIA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1         CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

                

               Sekaram (2007) comenta que diante de um mundo cada vez mais competitivo e 

incerto, o conhecimento dos métodos de pesquisa é importante, pois ajuda as pessoas que 

fazem parte das organizações a entender, prever e controlar seus ambientes internos e 

externos. Conforme Robson (2002) explica que há três formas possíveis de pesquisa: 

pesquisas exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativas. 

               Pesquisas exploratórias buscam explorar o que está acontecendo e fazer perguntas a 

respeito. São especialmente úteis quando não se sabe o suficiente sobre um fenômeno. 

Portanto, um estudo exploratório pode ajudar a decidir se vale a pena pesquisar a questão ou 

não. Pesquisa descritiva busca “desenhar um quadro” de uma situação, pessoa ou evento, ou 

mostrar como as coisas estão relacionadas entre si. Pesquisa explicativa se dispõe a explicar e 

a examinar informações descritiva. Portanto, embora os estudos descritivos possam fazer 

perguntas  do  tipo “ o que “, os  estudos  explicativos procuram responder a pergunta do tipo 

“ por que “ e “ como “. Essa distinção entre a pesquisa descritiva e a explicativa se aplica 

igualmente à pesquisa quantitativa e à qualitativa. 

              Sauders et al (2007) sugerem que os estudos exploratórios podem ser realizados: 

- Fazendo busca na literatura acadêmica; 

- Conversando com especialistas no campo; 

- Realizando entrevistas com grupos focais. 

               Blumberg et al (2005), dizem que uma das fragilidades dos estudos descritivos é não 

conseguir explicar por que um evento ocorreu. 

               Na fase inicial de uma pesquisa é necessário dar atenção especial à colocação dos 

problemas principais de definir uma problemática na qual o tema escolhido adquira sentido. 

Esta problemática deve ser entendida como a forma como se pretende resolver os problemas 

dentro do campo científico e técnico. (THIOLLENT, 2007) 

              Miguel (2007) afirma que o referencial conceitual-teórico de um trabalho de pesquisa 

resulta em um mapeamento da literatura sobre o assunto. 

              A revisão de literatura auxilia também a olhar criticamente a realidade sob a forma 

dos trabalhos publicados. Essa análise crítica geralmente requer que o pesquisador primeiro 

desconstrua um tema em seus elementos básicos. O resultado da análise crítica é a própria 

crítica, que identifica os pontos fortes e as contribuições chave da literatura. A crítica deveria 
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identificar aspectos ou fracamente representados na literatura, assim como inconsistência 

entre as perspectivas publicadas sobre o tema. Assim, destacando-se os pontos fortes e 

identificando as deficiências na literatura, existente a análise crítica é uma etapa necessária 

para o crescimento da base de conhecimento. (TORRACO, 2005) 

               Winkler e McCuen (2007) sugerem que também seja escolhida uma área temática 

que tenha abrangência suficiente para gerar vários projetos de pesquisa. De acordo com Hair 

et al (2010), o processo de pesquisa consiste em quatro fases distintas porém relacionadas 

entre si, conforme a figura 4 a seguir. Ainda segundo os autores, as etapas do processo devem 

ser cumpridas de modo apropriado a fim de obter informações precisas para a tomada de 

decisão. Afirmam, também, que essas quatro etapas são baseadas no método científico 

significando que os procedimentos devem ser lógicos, objetivos, sistemáticos, confiáveis e 

válidos. 

                 Etapa 1                  Etapa 2                   Etapa 3                    Etapa 4 

                

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Etapas da Pesquisa 

                                                     Fonte: Hair et al (2010) 

                                                                                                                                                    

Etapa 1 

- Identificar e esclarecer as necessidades de informações; 

- Definir o problema e as questões de pesquisa; 

- Especificar os objetivos da pesquisa e continuar o valor das informações. 

 

Etapa 2 

 

- Determinar o projeto de pesquisa e as fontes de dados; 

- Elaborar a concepção da amostragem e o tamanho da amostra; 

- Examinar as questões e as escalas de mensuração; 

- Elaborar e realizar o pré-teste do questionário. 

 

 

 

 

 Determinar o 
  problema da 
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Selecionar 
uma 
 concepção de 
     pesquisa 
    adequada 

 
    Executar a 
concepção da 
    pesquisa 

 
  Comunicar os 
  resultados da 
     pesquisa 
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Etapa 3 

 

- Coletar e preparar os dados; 

- Analisar os dados; 

- Interpretar os dados para produzir conhecimento. 

 

Etapa 4 

 

- Preparar e apresentar o relatório final. 

        

              Flick (2006)  afirma  que  a  pesquisa  qualitativa  não  é  construída  a  partir  de uma   

teoria  ou uma abordagem metodológica unificada e pode adotar várias posturas e métodos, 

este incluindo o uso de observações, entrevistas, questionários e análise de documentos. 

               Martins (2004) explica que as chamadas metodologias qualitativas privilegiam, de 

modo  geral,  análise  de  micro-processos,  através  do  estudo  das ações sociais individuais e  

grupais.  Realizando   um  exame   intensivo   dos   dados,   tanto   em   amplitude  quanto  em  

profundidade   porque  os  métodos  qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como 

totalidade que desafiam o pesquisador. 

               A metodologia da pesquisa a ser utilizada é a pesquisa-ação, que é um dos métodos 

qualitativos de abordagem de problemas, que mostra muitas técnicas de pesquisa orientada 

para a ação. Trata-se de um tipo de pesquisa que é realizada em associação com uma ação ou 

com resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (MARTINS , 2004). 

               O termo “pesquisa-ação” foi cunhado por Lewin em 1946, para indicar um processo 

pelo qual a construção de teoria e a pesquisa sobre problemas práticos deviam ser 

combinadas, e também afirmava que era importante realizar experimentos sociais em contexto 

de campo naturais e sociais, e não no mundo artificial dos ambientes controlados de 

laboratório (GRAY, 2012). 

               Coghlan e Brannick (2004) consideram que a expressão “pesquisa-ação” é genérica 

e tem sido utilizada para descrever uma gama imensa de atividades e métodos. Em poucas 

palavras, a pesquisa-ação é uma abordagem  com foco simultâneo e participativo na ação e na 

pesquisa”. 

               

 



33 
 

Como mostra Stringer (2007) 

                           
A meta da pesquisa-ação não é apresentar “respostas” prontas aos problemas é sim 

revelar a diferentes verdades e realidades. Pessoas com informações idênticas terão 

interpretações distintas, sua visão de mundo e sua cultura. A tarefa de quem faz 

pesquisa-ação, portanto, é reunir pessoas com visões e percepções divergentes para 

que elas possam formular coletivamente uma construção conjunta. 

                                              

              Segundo Stringer (2007), na pesquisa-ação, o pesquisador é um catalisador para obter 

a mudança ao estimular pessoas a revisar suas práticas e aceitar a necessidade de mudar. 

Porém, o pesquisador não está lá para oferecer planos prontos, e sim para capacitar as pessoas 

para que elas desenvolvam sua própria análise das questões que enfrentam e de potenciais 

soluções.  

               A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 

no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativos ou participativo, (THIOLLENT, 2007). 

              Yin (2005) considera que a definição da unidade de análise está relacionada à 

maneira como as questões iniciais da pesquisa foram definidas. Na pesquisa-ação, os 

problemas identificados pela revisão da literatura também deverão ser levados em conta para 

a seleção da unidade da análise. A unidade de análise da pesquisa são os laboratórios de 

Engenharia Elétrica do CEFET/RJ. 

               Ballantine (2004) afirma que o ciclo da pesquisa-ação clássico envolve mudanças e 

aprendizagem, organizado  em  fases  interativas de ação e reflexão. A reflexão conduz para o  

entendimento, e o entendimento compartilhado pelos participantes é realimentado na forma de 

ação. Esse ciclo continua até quando os participantes desejarem ou até que os objetivos da 

pesquisa sejam atingidos ou abandonados, ou ainda até que aqueles objetivos sejam revisados 

e o processo comece novamente. 

 

3.1.1      Estrutura da Pesquisa 

   

              A sequência para a condução da pesquisa-ação, baseados nos trabalhos de Westbook 

(1995), Coughlan e Coughlan (2002) e Thiollent (2007), pode ser vista na figura 5. Cada ciclo 

do  processo da pesquisa-ação acontece em cinco fases: planejar; coletar dados; analisar dados  

e planejar ações; implementar ações; avaliar resultados e gerar relatório. O monitoramento é 

considerado uma metáfase.    
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                                       Figura 5: Estruturação da pesquisa-ação 

       Fonte: Adaptada de Coughlan e Coughlan (2002) 

 

              A figura 6 detalha todas as fases, etapas e atividades da estrutura para a condução da 

pesquisa-ação. 

 

- Definir contexto e propósito; 

- Definir estrutura conceitual-teórica; 

- Selecionar unidade de análise e técnicas de coleta de dados; 

- Coletar dados; 

- Analisar dados e planejar ações; 

- Implementar ações; 

- Avaliar resultados e gerar relatório. 

  

Planejar a

pesquisa-ação

Coletar dados

Analisar    

dados e

planejar ações

Implementar ações

Avaliar resultados e 
gerar relatório
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                                               Planejar a pesquisa-ação                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

            Figura 6: Detalhamento para pesquisa-ação iniciadas pelo pesquisador 

            Fonte: Adaptada de Coughlan e Coughlan ( 2002) 

 Definir contexto e 
        propósito 

- Diagnosticar situação; 
- Definir tema e interessados; 
- Delimitar o problema; 
- Definir critérios de avaliação para pesquisa-ação. 

  Definir estrutura 
conceitual-teórica 

Selecionar unidade 
de análise e técnicas 
de coleta de dados 
 

 
     Coletar dados 

  Analisar dados e 
   planejar ações    

 
Implementar ações 

 Avaliar resultados  
  e gerar relatório 

- Mapear literatura; 
- Delinear ideias e proposições; 
- Determinar questão e definir objetivos da pesquisa 

- Selecionar unidade de análise; 
- Definir técnicas de coleta de dados; 
- Elaborar protocolo da pesquisa-ação. 

 
- Registrar dados; 
- Realinhar dados; 

- Tabular dados; 
- Comparar dados empíricos com a teoria; 
- Elaborar plano de ações. 

 
- Implementar plano de ações. 

- Avaliar resultados; 
- Prover estrutura para replicação; 
- Desenhar implicações teóricas e práticas; 
- Redigir relatório. 

 

                

3.2         INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

              Gray (2012)  comenta que os métodos de coleta de dados no projeto de pesquisa-ação  

são dados por várias técnicas para possibilitar a triangulação: diários, entrevistas, 

questionários, trabalho de memória, validação e ética. 

               Diários é uma técnica onde fornece anotações curtas para reflexão posterior, 

registros de eventos com suas respectivas datas e pessoas entrevistadas. 
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              Entrevista pode representar uma interação entre o pesquisador e o entrevistado. São 

úteis onde as pessoas gostam de falar sobre o seu trabalho o que proporciona ao entrevistador 

captar diversas informações uma vez que o entrevistado tem a possibilidade de refletir sobre 

os eventos sem ter que se comprometer por escrito. 

              Questionários são ferramentas na coleta de dados por meio das quais as pessoas 

devem responder ao mesmo conjunto de perguntas em uma ordem predeterminada. 

              Trabalho de memória é usado para revelar e analisar entendimentos anteriores do 

comportamento social em situações pessoais e profissionais por meio do entendimento atual. 

              Validação é um processo bastante importante, principalmente quando se tem 

selecionados para dar suas opiniões os colegas críticos, orientadores e mentores. 

              Ética na coleta de dados significa os princípios morais na pesquisa que o pesquisador 

tem que manter do início ao final do trabalho. 

              Cohen e Marion (2000) afirmam que uma entrevista pode cumprir diversos 

propósitos como, por exemplo, se usada para coletar informações sobre o conhecimento que a 

pessoa possui; seus valores, suas preferências e suas atitudes. Também pode ser usada para 

testar hipóteses ou identificar variáveis e suas relações. 

              Severino (2007) considera o questionário um instrumento de pesquisa que fornece 

informações, tendo em vista o conhecimento dos sujeitos pesquisados sobre o assunto em 

questão. Suas “questões” devem ser objetivas, de modo a suscitar respostas igualmente 

objetivas, evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas. 

              Segundo Thiollent (2007), as principais técnicas utilizadas são a entrevista coletiva 

nos locais de trabalho e a entrevista individual aplicada de modo aprofundado. Ao lado dessas 

técnicas também são utilizados questionários convencionais que são aplicáveis em maior 

escala.  No que diz respeito à informação já existente, diversas técnicas documentais 

permitem resgatar e analisar o conteúdo de arquivos internos da organização estudada.                                                                                                                                              

 

3.2.1      Universo e Amostra 

 

               Para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa, isto é, padronização de um 

laboratório de ensino, onde com a entrevista semiestruturada (quando planejam-se as 

perguntas mas se admite ampliar o tema durante a entrevista), aos docentes serão aplicados 

questionários com perguntas fechadas e abertas. 

              Segundo Manzini (2012), a entrevista semiestruturada é recomendada para a análise 

de  um  evento  com  um  grupo  específico,  sendo a mesma caracterizada por um roteiro com  
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perguntas  abertas, o que permite a sua flexibilidade, o esclarecimento imediato de dúvidas e a 

obtenção de informação mais precisas. 

              A aplicação dos questionários será realizada da seguinte forma a 10 docentes que 

ministram aulas práticas nos laboratórios de ensino do Curso de Engenharia Eletrônica: 

- as 10 perguntas fechadas são relacionadas à avaliação da estrutura dos laboratórios de ensino 

no Curso de Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ. 

- as 4 perguntas abertas busca sugestões a cerca de uma padronização nos laboratório de 

ensino em Engenharia Eletrônica. 

 

3.2.2      Fundamentação da construção do questionário 

 

               O questionário é uma ferramenta de coleta de dados que possibilita a obtenção de 

um grande número de informação de maneira rápida, precisa e simultânea, sem interferência 

do pesquisador, garantindo o anonimato do respondente e, consequentemente, proporcionado 

maior segurança e liberdade nas respostas (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

               O questionário foi estruturado com a finalidade de buscar a avaliação dos 

coordenadores e docentes que ministram aulas práticas nos laboratórios de Engenharia 

Eletrônica, utilizando-se uma escala de 5 valores, onde 1 representa “insuficiente” e o 5 

representa “excelente” para as respectivas respostas. 

              A escala de avaliação (variação Likert) das 10 perguntas fechadas utilizadas no 

questionário têm relação com os objetivos específicos, que serão descritos a seguir e na forma 

de questionário no apêndice A. 

 

PERGUNTAS PARA AVALIAÇÃO 

 

1) Os laboratórios de ensino estão adequados ao Curso de Engenharia Eletrônica? 

2) O layout  na distribuição das bancadas facilita nas aulas práticas?   

3) O ambiente climatizado influência numa boa aula? 

4) O apoio de instrumentos (osciloscópio, multímetro, fontes, etc.) nas aulas tem influência     

em aprendizado nos laboratórios? 

5) A chefia do laboratório está envolvida com o Sistema de Qualidade dos laboratórios? 

6) Os laboratórios dispõem de equipamentos suficiente, quanto as exigências das aulas? 

7) O laboratório tem procedimento para ocorrência de manutenção dos equipamentos? 

8) O laboratório tem procedimento de controle de qualidade e aferição dos equipamentos? 
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  9) O horário pré-estabelecido nos laboratórios são suficientes para uma boa aula? 

10)  O laboratório dispõe de horários extra para realização das aulas não realizadas?                     

                           

                       ESCALA  DE  AVALIAÇÃO 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               As 4 perguntas abertas utilizadas na entrevista da pesquisa, tem relação com os 

objetivos específicos, que serão descritos a seguir e na forma de questionário no apêndice B. 

 

 

 

 

 

PERGUNTA Nº 1:  

● Quais as fragilidades dos laboratórios nas aulas práticas nos Cursos de Engenharia 

Eletrônica do CEFET/RJ? 

 

 

 

 

 

PERGUNTA Nº 2 

● Qual a quantidade de laboratórios que deverá ter um Curso de Engenharia Eletrônica? 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1 

- Identificar as fragilidades dos laboratórios junto aos docentes que utilizam para a prática 

de ensino nos Cursos de Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 

- Determinar a quantidade necessária de laboratórios em um Curso de Engenharia 

Eletrônica. 

em suas ênfases (Eletrônica, Eletrotécnica, Telecomunicação e Controle e Automação). 

  

ESCALA DE IMPORTÂNCIA                PONTUAÇÃO 
 

(   )       EXCELENTE                      5       EXCELENTE 

 

(    )         MUITO BOM                          4        MUITO BOM 
 

(   )       BOM                                    3        BOM 
 

(   )       REGULAR                          2        REGULAR 

 

(   )       INSUFICIENTE                  1        INSUFICIENTE 
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PERGUNTA Nº 3 

● Como deverá ser o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade 

relativa do ar, vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) de um laboratório? 

 

 

 

 

PERGUNTA N° 4 

● Quais os tipos de equipamentos necessários em um laboratório para uma boa aula prática? 

                

3.3        ANÁLISE DE DADOS  

 

              O método utilizado para analisar os dados qualitativos é a análise de conteúdo. De 

acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo possui três fases: 1) pré-análise; 2) 

exploração do material; 3) tratamentos dos resultados e interpretação. Assim, inicialmente 

haverá uma entrevista com os docentes envolvidos na pesquisa. Em seguida, há a fase de 

aplicação das questões da pesquisa com posterior interpretação dos dados coletados. 

              Neste sentido, a metodologia utilizada possibilitará a coleta de dados e, a análise das 

respostas das perguntas e avaliação a cerca dos laboratórios, determinando como deverá ser 

uma padronização (layout e equipamentos) de um laboratório de ensino, que beneficiará a 

todos os Cursos de Engenharia (Eletrônica, Elétrica, Telecomunicações e Controle e 

Automação Industrial) do CEFET/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 

- Propor o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade relativa do 

ar, vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4 

- Especificar os equipamentos eletrônicos destinados a um laboratório de ensino.  
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4            DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

              

               O presente estudo de caso tem como objeto de pesquisa a padronização de um 

laboratório de ensino na engenharia do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – CEFET/RJ. Primeiramente, há uma apresentação de seu 

desenvolvimento histórico e seu perfil institucional. Em seguida, são apresentados e 

analisados os dados da pesquisa através de questionários aplicados aos docentes do curso de 

Engenharia. 

 

4.1         HISTÓRICO DO CEFET/RJ 

 

                

 
 

Figura 07: Campus Maracanã 

                                                    Fonte: CEFET/RJ 

              

              O campus  Maracanã  é  o  que  acumula  a  trajetória  histórica do CEFET/RJ, que se 

iniciou    em  1917,  com  a  Escola  Normal  de  Artes  e  Ofícios  do  então  Distrito  Federal, 

mais  tarde  denominada  Escola  Técnica Nacional. Em  1942, a instituição ganha a referência  

da   rede   federal   de   estabelecimentos   de   ensino  industrial,  e  assiste,  posteriormente,  à 

transformação  de  Escola  Técnica  Federal  em Centro Federal de Educação Tecnológica, em 

1978. 

              A  partir  desse  ano,  o  Centro  Federal  de  Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca passou a  ter objetivos conferidos a  instituições de educação superior, devendo atuar, 

como  autarquia  de  regime  especial vinculada ao então Ministério da Educação e Cultura, na 
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oferta  de  cursos  de graduação e pós-graduação, em atividades de extensão e na realização de 

pesquisas na área tecnológica. 

              Expandida academicamente e em área física, o campus Maracanã chegou ao presente   

com  atividades  de educação básica, profissional e superior, assumindo a missão institucional 

de  promover  a  educação  mediante atividades de ensino, pesquisa e extensão que propiciem, 

de  modo  reflexivo  e crítico, a formação integral (humanística, científica e tecnológica, ética, 

política  e  social)  de   profissionais  capazes  de  contribuir  para  o desenvolvimento cultural, 

tecnológico e econômico da sociedade. 

              Nesse  campus,  encontra-se  a administração superior do CEFET/RJ,  que tem, como 

órgão executivo, a Direção-Geral e, como órgão deliberativo, o Conselho Diretor. 

              Ocupando um terreno de 34.382m2, o campus dispõe de 64.818m2 de área construída,  

subdivididos em dois campi, 11 blocos e seis pavilhões. São 72 salas de aula, 166 laboratórios 

e  oficinas,  nove  auditórios,  uma  biblioteca,  duas  videotecas,  um complexo esportivo com 

quadras,  ginásio,  piscina  e  pista  de  atletismo,  entre  outros  espaços de natureza educativa.  

Além  de  salas  destinadas  à  administração  superior, a atividades técnicas e administrativas, 

a  serviços  para  a  comunidade  interna (restaurante, cantina, papelaria, agências bancárias) e 

a  entidades representativas dos diferentes segmentos dessa comunidade, funcionam, também, 

um   centro  de   recursos   didáticos,  uma  gráfica  e  uma  unidade  de  atendimento  médico-

odontológico. 

               Segundo  CEFET/RJ (2016) no Maracanã, atuam 442 docentes – sendo 60,63% com  

titulação  de  mestre  ou  doutor  –  e 326 técnico-administrativos. O campus oferece os cursos  

técnicos em Administração;  Edificações;   Eletrônica;   Eletrotécnica;  Estradas;  Informática;  

Mecânica;   Meteorologia;   Segurança  do  Trabalho;  Telecomunicações  e  Turismo.  Possui, 

ainda,   os   cursos  subsequentes  de  Administração;  Edificações;  Eletrônica;  Eletrotécnica;   

Informática;  Mecânica; Segurança do Trabalho e Telecomunicações. No nível superior, conta 

com    as   graduações   em   Administração;   Ciência   da   Computação;   Engenharia   Civil; 

Engenharia  de  Controle  e  Automação;  Engenharia  Elétrica;  Engenharia Eletrônica;   

Engenharia Mecânica;  Engenharia  de Produção; Engenharia de Telecomunicações; Gestão 

Ambiental; Línguas Estrangeiras Aplicadas  a   Negociações   Internacionais  e  Sistemas para 

Internet.   Oferece   também   cursos   de   mestrado   em   Tecnologia;  Ensino  de  Ciências  e  

Matemática;  Engenharia  Mecânica  e Tecnologia de Materiais; Engenharia Elétrica; Ciência, 

Tecnologia  e  Educação;  Relações  Étnico-raciais; Filosofia e Ensino; doutorado em Ciência, 

Tecnologia e Educação e também em Instrumentação e Óptica Aplicada; e pós-graduação lato 
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sensu  em  Ensino de Filosofia na Prática Docente;  Ensino de Línguas Estrangeiras; Relações 

Étnico-Raciais  e  Educação;  Trabalho,  Tecnologia  e  Educação;  e Letramento(s)  e Práticas 

Educacionais  (CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW 

DA FONSECA, 2016a). 

              O  quadro  funcional  dos  Cursos  de  Engenharia do CEFET/RJ,  onde  temos quatro  

coordenações  (Eletrônica,  Elétrica,  Telecomunicações  e  Controle  e Automação Industrial)  

são compostos  de  29  docentes  com  mestrado  e doutorado. Sendo assim, diante de toda sua 

estrutura com fundamentos entre Ensino, Pesquisa e Extensão, a instituição possui um projeto 

de transformação em Universidade Tecnológica. 

4.2         ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS DOCENTES 

              Os  questionários com 4 perguntas abertas e 10 perguntas fechadas aplicadas a 10 

docentes (3 da Engenharia Eletrônica, 1 da Engenharia Elétrica, 2 da Engenharia de 

Telecomunicações e 4 da Engenharia de Controle e Automação Industrial) que ministram 

aulas práticas nos laboratórios de ensino de Engenharia Eletrônica estão discriminadas a 

seguir: 

 

PERGUNTAS  ABERTAS 

              As sugestões dos docentes em relação as perguntas abertas serão analisadas em termo 

de conteúdo a seguir: 

PERGUNTA Nº 1 

1) Quais as fragilidades dos laboratórios nas aulas práticas nos Cursos de Engenharia 

Eletrônica? 

- não vejo qualquer fragilidade. 

- incapacidade de se trabalhar com placas SMD. 

- falta de docentes no laboratório. 

- espaço físico pequeno para uma turma de 30 discentes. 

- fragilidade na rapidez no conserto dos equipamentos. 

- não há suporte de técnicos em laboratório durante as aulas práticas. 

- dimensão da sala e as bancadas não são adequadas para muitos discentes. 

- não são atualizados “up date” regularmente pelos docentes. 

- nos cursos de telecomunicação temos poucos equipamentos para as aulas práticas. 
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              A conclusão dessa pergunta aos docentes, demonstra as fragilidades dos laboratórios 

que são: falta de docentes; espaço físico pequeno; demora no conserto de equipamentos; não 

tem suporte técnico, etc. 

 

PERGUNTA Nº 2 

2) Qual a quantidade de laboratórios que deverá ter um Curso de Engenharia Eletrônica? 

- dois laboratórios são necessários. 

- na área de automação (1), área hidráulica (1), redes industriais (1). 

- mínimo de 10 laboratórios. 

- 1 laboratório para cada disciplina específica. 

- no mínimo 4 laboratórios. 

- no mínimo 10 laboratórios. 

- a quantidade depende da proposta de curso e das ênfases. 

- 10 a 15 laboratórios. 

- 3 a 4 laboratórios. 

 

              A variedade de respostas para esta pergunta, deu-se pelo motivo que os docentes 

entrevistados estão vinculados a todas as coordenações (Eletrônica, Elétrica, 

Telecomunicações e Controle e Automação Industrial) de um curso de Engenharia. 

 

PERGUNTA Nº 3 

3) Como deverá ser o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade 

relativa do ar, vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) de um laboratório? 

- área de 40 m², bancadas dispostas ao longo das paredes com espaço central. 

- bancadas com distâncias entre si para facilitar as experiências. 

- área 100m² (hidráulica pneumática), 60m² (CLP), 60m² (redes industriais) e bancadas ao 

longo das paredes, acesso à rede, Datashow. 

- área de 40 m², bancadas ao longo das paredes, disposta lateralmente. 

- área de 40 m², bancada com conexão com a internet. 

- área de 40 m², bancadas ao longo das paredes. 
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- área de 40 m². 

- o laboratório deve prever espaço para no mínimo 30 alunos com área de circulação livre. 

- para o curso de Controle e Automação atender as tecnologias vigentes. 

- área de mínimo de 30 m², iluminação de LED, rede estabilizada e ar condicionado. 

 

              A maioria dos docentes avaliaram a necessidade de uma área de 40 m² nos 

laboratórios e bancadas dispostas ao longo das paredes com espaço central. 

 

PERGUNTA Nº 4 

4) Quais os tipos de equipamentos necessários em laboratório para uma boa aula prática? 

- fonte de alimentação, gerador de sinal, multímetro de bancada, osciloscópio digital e matriz 

de contato. 

- protoboard, computador com software de simulação, fontes de alimentação e multímetro de 

bancada. 

- osciloscópio digital, multímetro, gerador de sinal, analisador de redes industriais, analisador 

de espectro. 

- computador, osciloscópio digital, fonte de alimentação, gerador de sinal e multímetro digital 

de bancada. 

- projetor de imagem e vídeo, acesso à internet. 

- osciloscópio digital, fonte de alimentação, multímetro de bancada e gerador de funções. 

- equipamentos de instrumentação e didáticos. 

- instrumentos, climatização, circuitos de proteção elétrica nas bancadas e armários para 

acomodação de equipamentos. 

- sensores, amplificadores de instrumentação, micro controladores, rede industrial e CLPs. 

- gerador de sinal, analisadores de redes, testadores de comunicação WIDEBAND. 

 

              Na avaliação dos docentes, os equipamentos eletrônicos indispensáveis em um 

laboratório são: fonte de alimentação, gerador de sinal, osciloscópio digital e multímetro de 

bancada. 
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              A análise das respostas aos questionários, conclui-se que a maioria dos docentes, 

avaliam os laboratórios de ensino com área mínima de 40 m². A distribuição das bancadas  

devem estar posicionadas ao longo das paredes, para manter uma área livre de circulação no 

centro do laboratório, e os equipamentos são os que encontram-se nos laboratórios de 

eletrônica, ou seja, osciloscópio digital, gerador de sinal, fonte de alimentação e multímetro 

digital de bancada. 

               Entretanto, há várias sugestões para melhoria do funcionamento de um laboratório, 

sendo que estas serão sugeridas na conclusão final da dissertação que tem neste estudo de 

caso os laboratórios de eletrônica do CEFET/RJ. 

 

 

PERGUNTAS FECHADAS 

              A avaliação dos docentes em relação às perguntas fechadas serão analisadas em 

termos de valores de importância na figura 8 a seguir: 

                              

                                          5           4          3          2          1                    CONCEITOS:                                                               

 

  PERGUNTA Nº  1      60%     10%      20%     10%     - - -                    5 - EXCELENTE 

  

  PERGUNTA Nº  2      50%     30%      10%     10%     - - -                    4 - MUITO BOM 

  

  PERGUNTA Nº  3      80%     20%      - - -       - - -      - - -                    3 - BOM 

 

  PERGUNTA Nº  4      90%     10%      - - -       - - -      - - -                    2 - REGULAR 

 

  PERGUNTA Nº  5      20%     40%      20%     10%     10%                   1 - INSUFICIENTE 

 

  PERGUNTA Nº  6      30%     30%      30%     10%     - - - 

 

  PERGUNTA Nº  7      10%     20%      50%     10%     10% 

 

  PERGUNTA Nº  8      10%     10%      20%     20%     40% 

 

  PERGUNTA Nº  9      20%      50%     20%     10%      - - - 

 

  PERGUNTA Nº 10     20%      20%     10%     30%     20% 

 

                                       Figura 8: Escala de valores   

                                       Fonte: o próprio autor 

 



46 
 

PERGUNTA Nº 1 

 

1) Os laboratórios de ensino estão adequados a um Curso de Engenharia Eletrônica? 

- 60%  dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente) e 10% com conceito 4 (muito bom) 

20% com conceito 3 (bom) e 10% com conceito 2 (regular). 

              A avaliação da maioria dos docentes, deu-se que os laboratórios estão perfeitos para 

um Curso de Engenharia Eletrônica. 

 

PERGUNTA Nº 2 

2) O layout na distribuição das bancadas facilita nas aulas práticas? 

- 50%  dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente) e 30% com conceito 4 (muito bom) 

10% com conceito 3 (bom) e 10% com conceito 2 (regular). 

              A metade dos docentes entrevistados avaliaram que o layout na distribuição das 

bancadas têm uma importância para as aulas práticas. 

 

PERGUNTA Nº 3 

3) O ambiente climatizado influência numa boa aula? 

- 80% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente) e 20% com conceito 4 (muito bom). 

              A importância de um ambiente climatizado foi respondida por todos os docentes. 

 

PERGUNTA Nº 4 

4) O apoio de instrumentos (osciloscópio, multímetro, fontes, etc.) nas aulas tem influência 

em aprendizado nos laboratórios? 

- 90% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente) e 10% com conceito 4 (muito bom). 

              Os equipamentos eletrônicos em um laboratório para os docentes são muito 

importantes no aprendizado dos discentes. 
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PERGUNTA Nº 5 

5) A chefia do laboratório está envolvida com o Sistema de Gestão de Qualidade dos 

laboratórios? 

- 20% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 40% com conceito 4 (muito bom), 

20% com conceito 3 (bom) e 10% com conceito 2 (regular) e 10% com conceito 1 

(insuficiente). 

              O Sistema de Gestão de Qualidade dos laboratórios, deu-se com uma avaliação 

bastante dividida entre os docentes. 

 

PERGUNTA Nº 6 

6) Os laboratórios dispõe de equipamentos suficiente, quanto a exigências das aulas? 

- 30% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 30% com conceito 4 (muito bom), 

30% com conceito 3 (bom) e 10% com conceito 2 (regular). 

              A avaliação dos equipamentos existentes nos laboratórios, demostra que há 

necessidade de outros equipamentos para as aulas práticas.  

 

PERGUNTA Nº 7 

7) O laboratório tem procedimento para ocorrência de manutenção de equipamentos? 

- 10% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 20% com conceito 4 (muito bom), 

50% com conceito 3 (bom), 10% com conceito 2 (regular) e 10% com conceito 1 

(insuficiente). 

              A manutenção de equipamentos nos laboratórios, tiveram na maioria dos docentes 

uma avaliação com conceito entre muito bom e bom. 

 

PERGUNTA Nº 8 

8) O laboratório tem procedimento de controle de qualidade e aferição dos equipamentos? 
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- 10% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 10% com conceito 4 (muito bom), 

20% com conceito 3 (bom), 20% com conceito 2 (regular) e 40% com conceito 1 

(insuficiente). 

                O controle de qualidade e aferição dos equipamentos foram avaliados pela maioria 

dos docentes, em que os procedimentos não estão adequados o suficiente. 

 

PERGUNTA Nº 9 

9) O horário pré-estabelecido nos laboratórios são suficientes para uma boa aula prática? 

- 20% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 50% com conceito 4 (muito bom), 

20% com conceito 3 (bom) e 10% com conceito 2 (regular). 

              A avaliação desta pergunta para os docentes, demostra que as opiniões estão bastante 

divididas. 

 

PERGUNTA Nº 10 

10) O laboratório dispõe de horários extra para realização das aulas não realizadas? 

- 20% dos docentes avaliaram com conceito 5 (excelente), 20% com conceito 4 (muito bom), 

10% com conceito 3 (bom), 30% com conceito 2 (regular) e 20% com conceito 1 

(insuficiente). 

              Os horários extra para os docentes realizar as aulas, tem bastante conceito diferente. 
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5           PROPOSTA   DE   UMA   PADRONIZAÇÃO   EM   UM  LABORATÓRIO  DE           

             ENSINO NA ENGENHARIA ELETRÔNICA 

 

              A proposta da padronização veio com a necessidade de especificar como se deve 

iniciar uma montagem de um laboratório de Engenharia Eletrônica, onde a etapa de sua 

implantação é feita numa sequência a seguir: 

 

1- Verificar a área útil necessária (dimensão) do laboratório a ser proposto; 

2- Determinar qual o tipo de equipamento para a climatização do ambiente; 

3- Verificar qual a iluminação necessária; 

4- Adquirir o tipo de mobiliário; 

5- Especificar os equipamentos eletrônicos para o laboratório; 

 

 

5.1         DIMENSIONAMENTO DE UM LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 

             

              Os Laboratórios de Eletrônica (LAELT A e LAELT B) estão localizados no Bloco E, 

conforme a Figura 9, como também o Laboratório de Telecomunicações (LATEL), o de 

Controle e Automação Industrial (LACEA) e sendo encontrado o Laboratório de Elétrica 

(LAEL) em outro Bloco do CEFET/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Planta Baixa – Bloco E 

                                                Fonte: Prefeitura/Setor de Projetos – CEFET/RJ 
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              A área útil de um Laboratório de Eletrônica, foi dada por sugestões dos docentes em 

respostas às perguntas da pesquisa, onde foi sugerido de 40 m² em média, tendo nas figuras, 

10, 11 e 12 o exemplo deste laboratório: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                        Fig. 10: Planta Baixa - Laboratório de Eletrônica A 

                                        Fonte: CEFET/RJ 

 

  

 

                     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Laboratório de Eletrônica / 37.00 m² 

                                      Fonte: o próprio autor 
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Figura 12: Laboratório de Eletrônica / 37.00 m² 

                                      Fonte: o próprio autor 

            

              Outro exemplo de um laboratório de eletrônica com 41.30 m², nas figuras 13, 14 e 15 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Planta Baixa / Laboratório de Eletrônica B 

                                 Fonte: CEFET/RJ 
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 Figura 14: Laboratório de Eletrônica / 41.30 m² 

                                      Fonte: o próprio autor 

 

 

Figura 15: Laboratório de Eletrônica / 41.30 m² 

                                      Fonte: o próprio autor 
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5.2         CLIMATIZAÇÃO DE UM LABORATÓRIO 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                Figura 16: Ar condicionado split 

                                                Fonte: Fabricante - Electrolux 

 

              O laboratório de eletrônica do CEFET/RJ, onde o sistema de climatização é 

composto por um equipamento de ar condicionado tipo split, sendo que o valor em BTUs 

(British Thermal Unit ou Unidade Térmica Britânica), medida que determina a potência de 

refrigeração de cada aparelho de ar condicionado, sendo especificado para este laboratório o 

de 36.000 BTUs (aréa de 37.00 ou 41,30 m²). 

              Ao necessitar de um projeto de refrigeração mais elaborado com vista a outro tipo de 

laboratório, encontra-se na ABNT NBR 16401 a norma para a utilização em instalação de 

sistemas de ar condicionado centrais ou unitários. 

              Essa norma se divide em três etapas: 

1- Projeto das instalações 

              Define e especifica todas as etapas da instalação do ar condicionado, desde o cálculo 

de potência necessária até a finalização da instalação; 

2- Parâmetros de conforto térmico 

              Define todos os parâmetros para que o ambiente climatizado possua uma sensação 

térmica de satisfação de, pelo menos, 80% dos usuários do sistema; 

3- Qualidade do ar interior 

              Além de conter toda a especificação de instalação do sistema, de definir a satisfação 

do uso do mesmo, a norma também define que o sistema deve propiciar um ar interno com 

qualidade, com níveis mínimos de filtragem e renovação do ar (ABNT NBR 16401, 2008). 
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5.3         ILUMINAÇÃO DE UM LABORATÓRIO 

 

              O laboratório de eletrônica do CEFET/RJ, é composto por 6 luminárias, tendo cada 

uma  4 lâmpadas fluorescentes de 40 W, totalizando para este ambiente de área 37.00 ou 

41.30 m², a quantidade de iluminância de 960 W. 

              Uma boa iluminação propicia a visualização do ambiente, permitindo que as pessoas 

vejam, se movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, precisa 

e segura, sem causar fadiga visual e desconforto. A iluminação pode ser natural, artificial ou 

uma combinação de ambas. 

              Uma boa iluminação requer igual atenção para a quantidade e qualidade da 

iluminação. Embora seja necessária a provisão de uma iluminância suficiente em uma tarefa, 

em muitos exemplos a visibilidade depende da maneira pela qual a luz é fornecida, das 

características da cor da fonte de luz e da superfície em conjunto com o nível de ofuscamento 

do sistema. Nesta Norma (ABNT NBR 8995) foi levado em consideração não apenas a 

iluminância, mas também o limite referente ao desconforto por ofuscamento e o índice de 

reprodução de cor mínimo da fonte para especificar os vários locais de trabalho e tipos de 

tarefas. Os parâmetros para criar as condições visuais confortáveis estão propostos no corpo 

desta Norma. Os valores recomendados foram considerados, a fim de representar um balanço 

razoável, respeitando os requisitos de segurança, saúde e um desempenho eficiente do 

trabalho. Os valores podem ser atingidos com a utilização de soluções energeticamente 

eficientes.  

              Existem também parâmetros ergonômicos visuais, como a capacidade de percepção e 

as características e atributos da tarefa, que determinam a qualidade das habilidades visuais do 

usuário e, consequentemente, os níveis de desempenho. Em alguns casos a otimização destes 

fatores de influência pode melhorar o desempenho sem ser necessário aumentar os níveis de 

iluminância. Por exemplo, pela melhora do contraste na tarefa, ampliando a visualização de 

própria tarefa através do uso de equipamentos de auxílio à visão (óculos, lentes, lupas, 

protetores de tela, etc.) e pela provisão de sistemas de iluminação especiais com capacidade 

de uma iluminação local direcional (ABNT NBR 8995-1, 2013). 

 

5.4         MOBILIÁRIO 

 

              O laboratório de eletrônica do CEFET/RJ é composto por vários tipos de mobiliários: 
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- conjunto de mesa e cadeira para professor; 

-  1 quadro branco; 

- 8 bancadas em fórmica azul (185x90x90) cm com estrutura em ferro, com apoio para 

equipamentos (185x40x35) cm; 

- 24 bancos de madeira.  

- 10 cadeiras com braço. 

 

5.5         ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

 

              Os laboratórios de eletrônica tem em cada uma de suas bancadas, respectivamente, 

na ordem da esquerda para a direita, 5 tipos de equipamentos eletrônicos: filtro de linha, 

osciloscópio digital, gerador de funções, fonte de alimentação e multímetro digital de 

bancada. 

              Entretanto, todos os equipamentos terão suas especificações fornecidas pelos 

fabricantes e descritas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Bancada com equipamentos / Laboratório de Eletrônica 

                      Fonte: o próprio autor 
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              A bancada do laboratório de eletrônica da Figura 18, têm todos os equipamentos 

necessários para uma boa aula prática, inclusive um computador, onde na montagem de uma 

experiência de um circuito eletrônico, poderá haver uma simulação tendo em vista o 

funcionamento do circuito, quando este for montado definitivamente. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Bancada com computador / Laboratório de Eletrônica 

                        Fonte: o próprio autor 

 

5.5.1      Filtro de linha 

 

              Os filtros de linha também chamados popularmente de “réguas”, são dispositivos 

equipados com um fusível. O objetivo deste equipamento é evitar a passagem de altas 

correntes para os aparelhos nele conectados. Quando isso ocorre, o fusível “queima”, ou seja, 

corta a energia que alimenta o filtro. 

              Filtros de linha permitem a conexão segura de diversos aparelhos eletrônicos. 
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                                                          Figura 19: Filtro de linha                                                    

                                                          Fonte: Fabricante - NEWLINK 

              

Principais características: 

 

* Protege computadores, aparelho de fax, impressoras, entre outros. 

* 6 entradas de energia (3 pinos). 

* Tomada de saída de 3 pinos (novo padrão brasileiro). 

* Fusível de segurança. 

* Extensão do cabo: 0.8 m. 

* Bivolt. 

* Botão liga/desliga com LED. 

* Energia dissipada: 85 joules. 

* Corrente máxima: 10A 

 

 

5.5.2      Osciloscópio digital  

 

               

              O osciloscópio é um instrumento de medida de sinais elétricos/eletrônicos que 

apresenta gráficos bi-dimensionais de um ou mais sinais elétricos (de acordo com a 

quantidade de canais de entrada). O eixo vertical (Y) do ecrã (monitor) representa a 

intensidade do sinal (tensão) e o eixo horizontal (X) representa o tempo, tornando o 

instrumento útil para mostra sinais periódicos.  
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                                                Figura 20: Osciloscópio digital 

Fonte: Fabricante - TEKTRONIX 

 

              O  Osciloscópio Digital de Armazenamento fornece a você um desempenho acessível  

em   um  design  compacto.  Equipado com recursos padrão, incluindo uma conexão USB,  34  

medições  automáticas,  testes  de  limite, registro de dados, contador de frequência, tendência 

e menu de ajuda sensível ao contexto.  

 

Principais características: 
 

* Display de 7 polegadas WVGA (800X480) Active TFT Color. 

 

* 34 medições automáticas. 

 

* Janela dupla FFT, monitora simultaneamente o domínio de tempo e de frequência. 

 

* Limite interno de forma de onda integrado e testes de tendências. 

 

* Contador de frequência de canal duplo. 

 

* Função Zoom. 

 

* Recurso de registro de dados automatizado e estendido. 

 

* Funções de auto ajuste e de variação automática. 

 

* Ajuda sensível ao contexto integrada. 

  

 

http://itest.com.br/config/imagens_conteudo/produtos/imagensSGRD/SGRD_2205_001_TBS1052B.jpg


59 
 

Conectividade 

 

* Porta de host USB 2.0 no painel frontal para o armazenamento de dados rápidos e fáceis. 

 

* Porta de dispositivo USB 2.0 no painel traseiro para fácil conexão a um PC. 

* Display: LCD WVGA colorida de 7". 

 

* Dois canais de frequencímetro de 6 dígitos. 

 

* Largura de Banda: 70 MHz. 

 

* Canais de entrada: 2. 

 

* Taxa de Amostragem em Tempo Real: 1GS/s por canal simultaneamente para medidas em 

tempo real, 02 digitalizadores independentes. 

 

* Resolução vertical 8 bits, sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas entradas BNC. 

 

* Máxima tensão entre o sinal e referência terra na entrada BNC de 300VRMS CAT II e 

150VRMS CAT III.  

 

* Tecla de Zoom permitindo fácil navegação por detalhes da forma de onda e tecla de Curso 

para acesso rápido aos cursos de laboratório. 

* Contador de frequência . 

 

* Tecla autosetup  desligável. Comprimento de registro 2.500 amostras. 

 

* Faixa da base de tempo: de 5ns a 50s/div. Interpolação da forma de onda tipo (seno x)/x. 

 

* Modos de aquisição: amostras, detecção por picos de até 12ns, médias, sequência única e 

modo roll para bases de tempo mais lentas que 100ms/div. 

* Análise FFT, 34 medidas automáticas e medidas com cursores para amplitude e tempo. 

 

* Tipos de trigger: borda, largura de pulso e vídeo. Entrada para trigger externo. 

 

* Menús de operação em português, tecla Help que altera a tela do osciloscópio para um 

tutorial de informações, que possibilitem ao usuário navegar através de hiperlinks pelos 

tópicos, em diversos idiomas inclusive português. 

* Interface USB no painel frontal para armazenamento em memória flash drive dos dados de 

forma de onda, configurações do painel frontal e imagens da tela, interface USB para conexão 

com computador tipo PC e para impressão em qualquer impressora compatível com 

PictBridge. 
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* Modo de registro de dados até 24Hs.Modo de gravação contínua com pendrive, ao 

completar o espaço o osciloscópio  solicita  outro pendrive. 

* Software para criação de laboratórios em formato Word, permitindo posterior carregamento 

de todos os laboratórios no próprio osciloscópio. 

 

* Normas de segurança UL610100-1:2003, CSA22.2 No. 61010-1:2003, EN61010-1:2001, 

IEC61010-1:2001, com certificação UL estampada  na  carcaça do  equipamento. 

 

 

5.5.3      Gerador digital de funções 

 

              

              Um gerador de funções é um aparelho eletrônico utilizado para gerar sinais elétricos 

de forma de onda, frequência (de alguns HZ a dezenas de MHZ) e amplitude (tensão). São 

muitos utilizados em laboratório de eletrônica como fonte de sinal para teste de diversos 

aparelhos e equipamentos eletrônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Gerador digital de funções 

                                             

                                              Fonte: Fabricante - TEKTRONIX 

 

 

Gerador Arbitrário e de Funções 1 canal de saída 25Mhz 
 

* Formas   de  onda  a  serem  geradas:  senoidal,  quadrada,  pulso,  rampa,  (seno x)/x, 

gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida, haversine, ruído e nível continuo.  

* Frequências  das  formas  de  onda a serem geradas: Senoidal de 1μHz a 25MHz; quadrada 

de 1 μHz a 12,5MHz. Pulso de 1mHz a 12,5MHz podendo gerar pulsos com larguras de 30ns 

a 999s com tempo de subida e de descida variável de 18ns a 625s.  
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* Rampa, (seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida, haversine de 1mHz.  

* Gerador arbitrário de 1mHz a 12,5MHz, com comprimento de registro de 65.536 pontos, 

taxa de amostragem de 250MS/s e 14 bits de resolução vertical. Memória não volátil para 4 

formas de onda. Amplitude de saída em 50 ohms de 10mV pico a pico a 10V pico a pico.  

* Impedância de saída de 50ohms. Modos de operação: continuo, modulado, varredura 

(sweep) e rajadas (burst) Contagem de rajadas(burst): de 1 a 1.000.000 ou infinito.  

* Tipo  de  modulações  AM,  PM,  FM,  FSK  e  PWM.  Modulação  interna  e externa deve 

permitir sweep linear e logarítmo das formas de onda.  

* Display de LCD monocromático com 5,6 polegadas exibindo a forma de onda do sinal 

gerador.  

* Interface USB no painel frontal para armazenamento das formas de onda em flash drive.  

* Interface   USB   para  comunicação com  computador  PC  Software  para  criação  e  

edição das formas de onda.    

 

5.5.4      Fonte de alimentação 

               

              Uma fonte de alimentação é um equipamento usado para alimentar cargas elétricas. 

Cada   dispositivo eletro eletrônico  necessita  de  uma  fonte  para  prover  energia  para  seus 

componentes. Esta energia pode variar de acordo com a carga que este equipamento usa. Esta 

fonte de energia pode ser de corrente contínua como em conversor AC/DC ou um regulador 

de tensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 22: Fonte de alimentação 

 

                                                 Fonte: Fabricante - KEITHLEY 
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Características:  

 

* Modelo de saída triplo com dois canais de 30V / 1.5A (45W) e um 6V / 5ª alimentação de 

saída (30W) canal. 

* Todos os canais são independentemente controladas e isolaram saídas para máxima 

flexibilidade. 

* Todos os canais terão de sensoriamento remoto para garantir que a tensão programada é 

aplicada com precisão para a carga. 

* Dois 30V canais podem ser combinados tanto em série a tensão de saída dupla ou em 

paralelo a corrente de saída dupla. 

* Exatidão saída básico tensão de 0,03% e 0,1% de precisão atual garantir que os dados de 

teste de qualidade. 

* Baixo nível de ruído, regulação linear com <3mVpp ripple e ruído. 

* Saídas de tensão e corrente para todos os canais são exibidos simultaneamente para facilitar 

a observação de cada estado da saída. 

* Entrada de teclado permite entrada rápida, precisa dos valores de saída. 

* Interface USB padrão para testes automatizado. 

 

 

5.5.5      Multímetro digital de bancada 

 

 

              O multímetro de bancada possui a precisão e versatilidade para medições em 

bancadas automáticas de testes ou calibração e possui também recursos que facilitam sua 

utilização em linha de teste de produção, tais como funções de comparação de limites tipo 

passa não passa e botões programáveis para chamada rápida de funções de medição pré-

ajustadas. 

              Utilizado na bancada (laboratório) incorpora diversos instrumentos de medidas 

elétricas num único aparelho como: voltímetro, amperímetro, capacímetro e frequencímetro. 
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Figura 23: Multímetro digital de bancada 

                                           Fonte: Fabricante - TEKTRONIX 

 

Multímetro de precisão de bancada com resolução de 6,5 dígitos 

* Display duplo para leitura CA e CC. 

* Precisão básica VDC de 0,0035%, e resolução de 100nV. 

* Leituras de 100mV a 1000V DC e de 100mV a 750V AC. 

* Resistência de 100Ω a 100MΩ com 100uΩ de resolução.  

* Leitura de corrente de 100uA a 10A AC/DC com resolução de 100pA. 

* Medidas de frequência de 3Hz até 300kHz. 

* Teste de continuidade 

* Teste de diodos. 

* Medidas de dB/dBm. 

* Medidas Zero / min / max / media e desvio padrão. 

* Medidas de resistência a 4 fios. 

* Medidas Estatísticas. 

* Modo Histograma. 

* Modo limite e comparação. 

* Teste passa-falha. 

* Memória interna de 10000 medidas e modulo USB de até 2Gb. 

* Interface LAN, RS232 com opcional para GPIB 

* Acompanha os seguintes acessórios: duas pontas de testes (vermelha e preta), adaptador 

RS232/USB, manual em português. 

* Software LabView SignalExpress TE, para registro, estatística, histograma e  . 

* Alimentação 110/200V selecionável por chave. 

 

https://zilocchi-loja.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/c96a280f94e22e3ee3823dd0a1a87606/1/0/101812_bb_01_fb.eps_1000.jpg


64 
 

6            CONCLUSÃO 

 

               

              Como já foi visto no decorrer do trabalho, a análise da proposta de padronização de 

um laboratório de ensino de Engenharia Eletrônica no CEFET/RJ, trouxe conhecimento que 

servirá na melhoria das aulas práticas de laboratório. A interação entre a disciplina teórica e a 

experiência realizada no laboratório, determina a complementação na aprendizagem. 

              O trabalho dos docentes nos laboratórios está diretamente relacionado à orientação 

das aulas práticas com o aproveitamento da carga horária e o aprofundamento do processo de 

ensino e aprendizagem. Segundo os docentes, um laboratório que preenche os requisitos 

necessários, ou seja: layout, medidas de segurança e aquisição de equipamentos eletrônicos, 

contribuirá de uma forma significativa na melhoria da formação de um profissional de 

engenharia. 

              Entretanto, para os discentes o laboratório significa o incentivo na aprendizagem, 

onde poderá realizar a comparação da teoria com a prática, vendo o funcionamento na 

realização da montagem de uma experiência. 

              Sendo assim, a interação dos docentes e discentes nas salas de aulas, demostra a 

importância da busca do conhecimento humano, para que tenhamos uma formação 

profissional de futuros engenheiros. 

              Na pesquisa nos laboratórios de eletrônica encontrou-se vários pontos positivos e 

algumas fragilidades que estará relacionada a seguir: disponibilizar recursos financeiros 

necessários para a compra de componentes eletrônicos, em vista de consumo imediato, sem 

necessidade de licitação; fazer um convênio com os fornecedores de equipamentos 

eletrônicos, para que ao final da garantia do produto, tenha-se uma manutenção preventiva; 

controlar a quantidade de discentes, no máximo de 24, nos laboratórios de ensino, a fim de ter 

uma qualidade de aula; manter no laboratório monitores qualificados, para auxiliar os 

discentes na montagem das experiências. 

              Desse modo, de acordo com tudo o que foi exposto, pode-se afirmar que essa 

pesquisa analisou e propôs melhoria aos Laboratórios de Eletrônica do CEFET/RJ, tendo o 

objetivo alcançado, onde a dissertação apresenta resultados importantes sobre o tema de uma 

padronização em um laboratório. Entretanto, é importante ressaltar que devem-se ter uma 

continuidade na procura de mais conhecimento sobre o assunto. 
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               Por fim, como sugestões para estudos futuros são recomendados as seguintes 

propostas: montar um laboratórios de SMD (Surface Mount Service), ou seja, processo de 

montagem em superfície; fazer um convênio com os fornecedores de equipamentos 

eletrônicos, para que ao final da garantia do produto, tenha-se uma manutenção preventiva; 

buscar comparação com laboratórios de ensino de engenharia eletrônica de outras instituições 

de ensino superior, no intuito de adquirir novos conhecimentos para os laboratórios do 

CEFET/RJ. 
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APÊNDICE A – questionário com docentes 

 

Prezado(a) docente(a) 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em Sistema de Gestão de Qualidade, 

onde a respostas a um questionário e algumas perguntas, tem o objetivo de coletar dados e opiniões a cerca de 

uma melhor padronização de laboratórios tecnológicos na área de Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ. 

Sua colaboração é muito importante. Seu anonimato é garantido. 

Muito obrigado.   

              

QUESTIONÁRIO: DOCENTES QUE MINISTRAM AULAS PRÁTICAS 

 

A ESCALA DE AVALIAÇÃO SÃO: 

 

  ●   EXCELENTE      ( 5 ) 

  ●   MUITO BOM      ( 4 ) 

  ●   BOM                    ( 3 ) 

  ●   REGULAR          ( 2 ) 

  ●   INSUFICIENTE  ( 1 )  

               

Pergunta nº 1  

- Os laboratórios de ensino estão adequados a um Curso de Engenharia Eletrônica? 

   (   ) 5   (   ) 4   (   ) 3   (   ) 2   (   ) 1 

 

Pergunta nº 2 

- O layout na distribuição das bancadas facilita nas aulas práticas? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3   (   )  2   (   )  1 

 

Pergunta nº 3 

- O ambiente climatizado influência numa boa aula? 

   (   ) 5   (   )  4   (   )  3   (   )  2   (   )  1 

 

Pergunta nº 4 

- O apoio de instrumentos (osciloscópio, multímetro, fontes, etc.) nas aulas tem influência em 

aprendizado nos laboratórios? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3   (   )  2   (   )  1 
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Pergunta nº 5 

- A chefia do laboratório está envolvida com o Sistema de Gestão da Qualidade dos 

laboratórios? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3   (   )  2    (   )  1 

 

Pergunta nº 6 

- Os laboratórios dispõe de equipamentos suficiente, quanto as exigências das aulas? 

   (   )  5   (   )  4    (   )  3    (   )  2    (   )  1 

 

Pergunta nº 7 

- O laboratório tem procedimento para ocorrência de manutenção dos equipamentos? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3   (   )  2   (   )  1 

 

Pergunta nº 8  

- O laboratório tem procedimento de controle de qualidade e aferição dos equipamentos? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3   (   )  2    (   )  1 

 

Pergunta nº 9 

- O horário pré-estabelecido nos laboratórios são suficientes para uma boa aula prática? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3    (   )  2    (   )  1 

 

Pergunta nº 10 

- O laboratório dispõe de horários extra para realização das aulas não realizadas? 

   (   )  5   (   )  4   (   )  3    (   )  2    (   )  1 
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APÊNDICE  B  - entrevista com docentes 

 

 

ENTREVISTA: DOCENTES QUE MINISTRAM AULAS PRÁTICAS 

 

 

1) Quais as fragilidades dos laboratórios nas aulas práticas nos Cursos de Engenharia 

Eletrônica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

2) Qual a quantidade de laboratórios que deverá ter um Curso de Engenharia Eletrônica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________    

 

3) Como deverá ser o layout (dimensão, iluminação, rede elétrica, temperatura, umidade 

relativa do ar, vibrações, mobiliários, limpeza, etc.) de um laboratório? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Quais os tipos de equipamentos necessários em um laboratório para uma boa aula prática?     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Outras sugestões: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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A N E X O   A 

 

 

MANUAL  DE  SEGURANÇA  EM  LABORATÓRIOS  DE  ENGENHARIA 

              

              Este manual apresenta as normas de segurança dos laboratórios de ensino dos cursos 

de Engenharia – CEFET/RJ a serem observada por discentes e docentes. O objetivo deste 

documento é orientar os discentes quanto aos procedimentos de segurança a fim de se evitar 

acidentes pessoais e danos ao patrimônio. Tendo em vista que os laboratórios de ensino são 

destinados ao desenvolvimento de práticas que envolvem contato direto com eletricidade, há 

necessidade de se observar atentamente os procedimentos de uso que garantam a integridade 

física de discentes e docentes e a operação adequada dos equipamentos. Muitas das 

informações constantes neste manual se baseiam na NR10 (Ministério do Trabalho e 

Emprego), que estabelece as normas de segurança em instalações e serviços de eletricidade, 

no manual de primeiros socorros da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Corpo de 

Bombeiros. A leitura e discussão desta norma é obrigatória nas primeiras aulas de laboratório 

dos Cursos de Engenharia do CEFET/RJ. A operação com sistemas elétricos exige dos 

estudantes e profissionais da área precauções para diminuir os riscos associados à negligência 

por falta de informação e de conhecimento. Portanto, os discentes devem ser informados 

sobre os riscos a que estão expostos, conhecer os efeitos e as medidas de segurança. As ações 

e medidas de segurança propostas neste documento têm apenas caráter informativo.  

 

1             Acesso e permanência nos laboratórios  

 

               Os laboratórios de ensino são destinados a realização de atividades didáticas 

experimentais que promovam o intercâmbio entre a teoria e a prática. O acesso aos 

laboratórios só é permitido com a presença de um docente para orientar os discentes quanto ao 

uso dos equipamentos e das instalações elétricas. Os discentes não podem realizar qualquer 

procedimento no ambiente dos laboratórios sem a orientação e autorização de um docente. 

Antes da realização de qualquer prática laboratorial, o docente deve fornecer todas as 

instruções necessárias sobre os procedimentos e equipamentos que serão empregados. Para 

que as aulas práticas sejam realizadas com a máxima segurança, os discentes devem seguir 

rigorosamente as seguintes recomendações:  
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a) Os discentes devem estar com roupas adequadas ao ingressar nos laboratórios. Shorts, 

saias, bermudas, chinelos devem ser evitados. Tronco e pernas não devem ficar expostos, 

evitando-se assim, qualquer contato da pele com terminais e fios elétricos. Deste modo, o 

ingresso no laboratório deve ser feito com calça comprida, sapatos ou tênis com solas de 

borracha. O uso de jalecos evita o contato do tronco com partes da bancada de ensaio e 

impede danos ao vestuário;  

 

b) Os discentes não podem em hipótese alguma, ingressar nos laboratórios com alimentos e 

bebidas. Produtos orgânicos acumulados no ambiente propiciam a proliferação de insetos 

(formigas e baratas) e roedores que podem danificar os equipamentos e instalações elétricas. 

Bebidas também representam um risco importante. Acidentes com líquidos em bancadas 

energizadas trazem riscos aos usuários e aos equipamentos; 

 

 c) Mochilas e demais materiais de uso pessoal não podem ser colocados sobre as bancadas ou 

equipamentos. Tais materiais podem prejudicar a ventilação dos equipamentos quando em 

operação e, assim, produzir superaquecimento e gerar riscos de incêndio; 

 

 d) É vedada qualquer instalação de software ou alteração de configuração dos computadores 

nos laboratórios. A instalação de software ou qualquer alteração de configuração só pode ser 

realizada por um monitor qualificado, chefe da manutenção ou docente com a devida 

autorização. 

 

2            Choque elétrico 

 

              O choque elétrico é percebido quando o corpo humano é percorrido por uma corrente 

elétrica, que neste caso, funciona como um condutor. O nível de tensão considerado mais 

perigoso é o de baixa tensão (até 220 volts), pois a quantidade de pessoas expostas a este nível 

é muito maior do que os de média e alta tensão. Mesmo em baixa tensão, podem ocorrer 

acidentes fatais. Diferentes pessoas apresentam condições fisiológicas distintas. O que pode 

parecer insignificante para umas, pode ser fatal para outras. Portanto, todo cuidado é pouco na 

operação com eletricidade.  

              O choque elétrico ocorre quando o contato é feito entre dois pontos do circuito com 

tensões distintas. Existem diversas formas do corpo humano ser inserido como condutor entre 

os pontos de contato. Dentre as possibilidades de choque elétrico, destacam-se:  
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a) Contato entre um terminal energizado e outro não energizado  

              O choque elétrico resultante neste tipo de configuração ocorre, por exemplo, ao toque 

em uma das fases (condutor ou fio energizado) da rede elétrica e, ao mesmo tempo, no fio 

neutro ou fio terra (ou no chão, estando descalço). Nesta condição, na maioria dos casos, a 

corrente elétrica passa pelo coração e a pessoa estará submetida a uma tensão de 110 ou 127 

volts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                           Figura 24: Corrente elétrica pelo corpo resultante do contato 

                                             entre um ponto energizado e outro não. 

                           Fonte: Manual de segurança de laboratórios 

 

b) Contato entre dois pontos energizados  

                

              Neste tipo de configuração, o choque elétrico ocorre quando duas fases distintas 

energizadas da rede elétrica são tocadas por duas partes distintas do corpo. Neste caso, a 

tensão ao qual a pessoa será submetida é em geral de 220 volts. Desta forma, a corrente que 

percorrerá o corpo é maior e pode provocar danos mais sérios. De forma semelhante ao caso 

anterior, a corrente elétrica tem grande possibilidade de passar pelo coração.  

 

2.1         Percurso da corrente elétrica pelo corpo humano  

              

              O caminho que a corrente elétrica percorre pelo corpo humano depende basicamente 

da configuração de contato. Dentre as situações mais comuns, destacam-se: 

 a) Corrente entre dedos da mesma mão  
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              Nesta situação não há risco de morte, mas podem ocorrer queimaduras e até perda 

dos dedos dependendo da tensão e do tempo de exposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Corrente entre dedos de uma mesma mão 

                                  Fonte: Manual de segurança em laboratórios 

b) Corrente de uma mão para outra  

 

              Este caso é o mais perigoso, pois a corrente elétrica atravessa todo o tórax e pode 

causar parada cardíaca.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Corrente entre as mãos 

                                                Fonte: Manual de segurança em laboratórios 

c) Corrente entre mãos e pés 

 

               Neste caso, a corrente atravessa parte do tórax, sistema nervoso e diafragma. Pode 

causar fibrilação ventricular e asfixia, como também a parada cardíaca. O terminal de 

condução nos pés da pessoa pode ser o próprio chão, o qual está no mesmo nível de tensão do 

fio terra. Por isso, a importância de se estar devidamente calçado quando se opera uma rede 

elétrica.  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Corrente entre mãos e pés 

                                              Fonte: Manual de segurança em laboratórios 

d) Corrente entre pés  

 

              Nesta situação, a corrente elétrica passa pelo pé, coxas, pernas e abdômen. É um 

caminho menos perigoso quando comparado aos casos anteriores. No entanto, os órgãos 

abdominais e os músculos dos membros inferiores podem sofrer perturbações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Corrente entre pés 

                                                    Fonte: Manual de segurança em laboratórios 
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2.2         Efeitos da corrente elétrica no corpo humano  

 

              Os efeitos causados por choques elétricos podem ser reversíveis ou irreversíveis. A 

corrente elétrica pode ser facilmente determinada pela Lei de Ohm (I = V/ZT), onde ZT é a 

impedância total do circuito considerando inclusive, a inserção do corpo humano. Porém, 

quando se trata de um circuito de potência, cuja impedância interna é bem pequena, a 

impedância predominante é a do corpo humano. Em frequências baixas, a impedância do 

corpo humano é essencialmente resistiva. A resistência da pele humana varia bastante em 

diferentes partes do corpo e de indivíduo para indivíduo. A pele seca por exemplo, pode ter 

uma resistência entre 100.000 e 300.000 ohms/cm2 . No entanto, quando úmida, pode chegar 

a 1% deste valor. Experimentos demonstraram, que mais de 99,5% da população suporta sem 

grandes consequências (registrando-se apenas ocorrências de contrações musculares 

involuntárias) correntes de até 6 mA. Acima deste valor, algumas pessoas podem até ficar 

grudadas aos condutores pela contração involuntária dos 9 músculos. Acima de 18 mA pode 

ocorrer parada respiratória e acima de 36 mA há uma grande possibilidade de ocorrência de 

fibrilação ventricular com risco de morte por parada cardíaca.  

               A rede elétrica de corrente alternada residencial e comercial no Brasil é 

caracterizada por níveis de tensão de 110 a 220 volts e frequência de 60 Hz. Nesta condição 

de operação em particular, se destacam as seguintes características inerentes ao choque 

elétrico:  

a) Na faixa de 6 a 22 mA quase todas as pessoas perdem a habilidade de interromper a 

passagem da corrente por vontade própria;  

b) A impedância do corpo humano de uma mão à outra a 120 volts varia entre 850 e 2.675 

ohms, resultando em correntes entre 45 e 140 mA. A intensidade de correntes mais baixa 

nesta faixa já é suficiente para provocar fibrilação ventricular; 

 c) Para níveis de tensão em torno de 220 volts a impedância diminui, variando de 575 a 1.050 

ohms, pois a pele é rompida pela passagem da corrente;  

d) A impedância do corpo pode sofrer uma redução de 10 a 30% no percurso mão-pé;  

e) A corrente contínua tem efeitos menos severos do que os da corrente alternada para uma 

mesma magnitude de corrente. 

               Basicamente, a intensidade de um choque elétrico depende dos seguintes fatores:  

a) Nível de tensão  

b) Resistência do Corpo Humano  

c) Frequência da Rede Elétrica  
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d) Percurso da Corrente  

e) Duração da exposição à Corrente  

 

 

3            Fatores de risco para acidentes com choque elétrico  

 

              Alguns fatores contribuem para a ocorrência de acidentes com choques elétricos. 

Dentre os principais fatores que contribuem para a exposição de condutores energizados, 

destacam-se: 

 a) Calor e Temperaturas Elevadas  

               A circulação da corrente elétrica em um condutor gera calor e, por conseguinte, 

aumento da temperatura do mesmo. Este aumento de temperatura pode causar a ruptura de 

alguns polímeros que compõem os materiais isolantes.  

b) Umidade  

              Alguns materiais que compõem a proteção dos condutores absorvem umidade. Esta 

umidade reduz a resistência de isolamento. A presença de umidade pode também contribuir 

para a proliferação de fungos que degradam os materiais isolantes. 

 c) Oxidação  

              A oxidação pode ser atribuída à presença de oxigênio, ozônio ou outros oxidantes na 

atmosfera. O ozônio torna-se um problema especial em ambientes fechados, nos quais operem 

motores e geradores. Estes equipamentos produzem em seu funcionamento arcos elétricos, 

que por sua vez, geram o ozônio. O ozônio é o oxigênio em sua forma mais instável e reativa. 

Embora esteja presente na atmosfera em um grau muito menor do que o oxigênio, por suas 

características, o ozônio cria um dano muito maior ao isolamento dos condutores.  

d) Radiação 

               As radiações ultravioletas têm a capacidade de degradar as propriedades do 

isolamento especialmente, de polímeros. Os processos fotoquímicos iniciados pela radiação 

solar podem comprometem as propriedades físicas e elétricas dos materiais isolantes.  

e) Produtos Químicos 

              Os materiais normalmente utilizados em isolantes elétricos degradam-se na presença 

de substâncias como ácidos, lubrificantes e sais. 

 f) Ratos e Insetos  

              Podem comer os materiais isolantes que compõem a proteção dos condutores.  

g) Alta Tensão  
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               A alta tensão pode dar origem à arcos elétricos ou efeitos corona, os quais criam 

buracos na isolação ou degradação química, que reduz a resistência elétrica do isolamento. 

 

4            Lesões produzidas por choque elétrico 

 

              As lesões que podem ocorrer no corpo humano em virtude de um acidente por 

choque elétricos são:  

a) Lesões Não-Térmicas  

 

• Danos celulares;  

• Espasmos musculares; 

 • Contração desordenada do coração (fibrilação)  

• Parada respiratória e cardíaca;  

• Ferimentos resultantes de queda e perda de equilíbrio.  

 

b) Lesões Térmicas  

 

• Queimaduras de 1°, 2º e 3° graus nos músculos e peles;  

• Aquecimento e dilatação dos vasos sanguíneos;  

• Aquecimento/carbonização de ossos e cartilagens; 

 • Queima de terminações nervosas e sensoriais.  

 

4.1         Queimaduras  

 

              A passagem de corrente elétrica através de um condutor cria o chamado efeito Joule, 

ou seja, uma certa quantidade de energia elétrica é transformada em calor. Em relação às 

queimaduras por efeito térmico, aquelas causadas pela eletricidade são geralmente menos 

dolorosas, pois a passagem da corrente poderá destruir as terminações nervosas. Não 

significa, porém, que sejam menos perigosas, pois elas tendem a progredir em profundidade, 

mesmo depois de desfeito o contato ou a descarga elétrica. É importante destacar que não há 

necessidade de contato direto da pessoa com partes energizadas. A passagem da corrente 

poderá ser devida a uma descarga elétrica em caso de proximidade do indivíduo com partes 

eletricamente carregadas.  
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              A eletricidade pode causar queimaduras por diversas formas, o que resulta na 

seguinte classificação:  

 

• Queimaduras por contato;  

• Queimaduras por arco voltaico;  

• Queimaduras por vapor metálico.  

 

a) Queimaduras por contato  

 

              Quando se toca uma superfície condutora energizada, as queimaduras podem ser 

locais e profundas atingindo até a parte óssea, ou por outro lado, muito leves, deixando apenas 

uma pequena mancha branca na pele.  

 

b) Queimaduras por arco voltaico 

 

               O arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente através do ar, geralmente 

produzido pela conexão e desconexão de dispositivos elétricos e também por curto circuito, 

provocando queimaduras de segundo e terceiro grau. O arco voltaico possui energia suficiente 

para queimar as roupas e provocar incêndios.  

 

c) Queimaduras por vapor metálico  

 

               Na fusão de um condutor ou elo fusível, há emissão de vapores e derramamento de 

metais derretidos (em alguns casos prata e estanho) podendo atingir as pessoas localizadas nas 

proximidades. 

 

5            Procedimentos de segurança  

 

              As práticas nos laboratórios de ensino devem seguir determinados procedimentos 

para garantir a segurança de discentes e dos docentes no ambiente de trabalho. É importante 

ressaltar, que qualquer atividade no laboratório deve ser realizada com o acompanhamento de 

um docente. Na montagem dos experimentos, as seguintes recomendações devem ser 

rigorosamente observadas:       
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•Manter a bancada de trabalho limpa e organizada. Esse procedimento auxilia na 

compreensão dos circuitos elétricos e pode facilitar a identificação de eventuais erros;  

• O trabalho com ferramentas, equipamentos e demais instrumentos de laboratório deve ser 

conduzido após a obtenção de instruções adequadas sobre o seu funcionamento; 

 • Deve-se verificar previamente o estado e a adequação dos condutores e contatos elétricos 

utilizados nas montagens experimentais, particularmente as montagens sujeitas a corrente 

elétrica de magnitude elevada;  

• Antes de manusear os circuitos elétricos que compõem as montagens experimentais, deve-se 

verificar se os mesmos estão desenergizados (fontes de alimentação desligadas e capacitores 

descarregados). Para tanto, utilize um voltímetro seguindo as instruções do professor;  

• Todos os alunos integrantes de cada grupo devem conferir com atenção as conexões 

elétricas efetuadas em suas respectivas bancadas de trabalho.  

• O aluno responsável pela energização do circuito elétrico na bancada, deve informar a todos 

os componentes do grupo o início desta operação;  

• Não se deve alterar as conexões dos circuitos elétricos quando esses circuitos estiverem 

energizados exceto, sob instrução do professor. A manobra de elementos energizados, que 

possuem características indutivas por exemplo, pode produzir sobretensões elevadas; 

 • Após a realização dos experimentos, os circuitos devem ser desenergizados, desmontados e 

todos os equipamentos da bancada desligados. O professor responsável deve ser comunicado 

do término da tarefa.  

 

6            Conduta nos laboratórios de ensino  

 

              Para que as atividades nos laboratórios sejam realizadas de acordo com os 

procedimentos e recomendações de segurança, os discentes devem observar rigorosamente as 

seguintes normas de conduta: 

 • Cortesia, respeito e espírito colaborativo contribuem para o bom andamento dos 

experimentos realizados nos laboratórios e são aliados importantes na prevenção de acidentes; 

• A distração ocasionada por brincadeiras durante a montagem e execução dos experimentos é 

perigosa, pois pode provocar graves acidentes. Deste modo, deve-se evitar qualquer tipo de 

brincadeira ou atitude que coloque em risco a si próprio e o companheiro de bancada; 

 • Não se deve ingerir bebidas alcoólicas ou medicamentos que possam alterar os níveis de 

consciência antes e durante a montagem e execução dos experimentos. Essas substâncias 
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podem alterar os reflexos, e portanto, predispõem aos acidentes. Além disso, o cansaço pode 

causar sonolência e predispor acidentes. 

 

7            Procedimentos de emergência 

 

              Na ocorrência de acidentes ou eventos que coloquem em risco a integridade física e o 

ambiente de trabalho, alguns procedimentos de emergência devem ser adotados. Os 

procedimentos aqui descritos se baseiam em recomendações do Manual de Primeiros 

Socorros da FIOCRUZ e informações do Corpo de Bombeiros.  

 

7.1         Primeiros socorros  

 

              O socorro às vítimas é uma obrigação moral e sua omissão é caracterizada como 

crime previsto no código penal brasileiro em seu artigo 135. Uma pessoa que presencie um 

acidente deve prestar socorro às vítimas seja por habilidade própria seja pela mobilização de 

agentes especializados (caso ela não se sinta apta a prestar os primeiros socorros). A 

expressão “Primeiros Socorros” significa o atendimento imediato e provisório prestado a uma 

pessoa vítima de um acidente ou de um mal súbito, enquanto o paciente não pode ser 

encaminhado para um tratamento médico especializado e definitivo. Quando aplicados com 

eficiência, os primeiros socorros significam a diferença entre a vida e a morte. Para isso deve 

se agir com rapidez, porém sem precipitação, mantendo se a calma e evitando se o pânico. 

Deve se procurar organizar as competências e habilidades das demais pessoas ao redor para 

que não ocorra confusão. As vítimas devem ser atendidas de forma coerente, priorizadas pela 

gravidade dos ferimentos, de forma a zelar pela vida enquanto os pacientes não podem ser 

definitivamente direcionados ou atendidos pelos serviços especializados de emergência. 

               Na ocorrência de acidentes não tão graves, as vítimas podem ter sofrido escoriações, 

hematomas, cortes, contusões e luxações, oriundos de quedas ou outros tipos de incidentes. 

Nesses casos, além da comunicação da ocorrência ao responsável (professor, técnico ou 

funcionário), devem ser aplicados os primeiros socorros, envolvendo usualmente a limpeza, 

imobilização, estanqueamento, entre outros procedimentos de conhecimento geral, que podem 

ser vistos com detalhes no Manual de Primeiros Socorros.  
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              Entretanto, deve se ressaltar, que nos laboratórios de ensino com atividades  

envolvendo eletricidade (com equipamentos energizados, partes móveis e superfícies 

quentes), em função de choques elétricos, abertura de arcos, faiscamento, derretimento de 

materiais e outros tipos de incidentes, os ferimentos causados nas vítimas possuem 

agravantes, desde a perda dos sentidos, o ofuscamento, até queimaduras de diversos graus e 

paradas cardiorrespiratórias. Nesses casos, a conduta apropriada é importante para a 

reanimação e recuperação da pessoa vitimada. Esses casos específicos são tratados como se 

segue:  

 

a) Procedimentos em caso de queimaduras  

           

              O atendimento aos casos com queimaduras deve ser conduzido da seguinte forma:  

 

1. Identifique o tipo e a extensão das queimaduras na vítima.  

2. Em casos de grande área afetada, queimaduras muito severas (terceiro grau) ou 

queimaduras com materiais perigosos (produtos químicos), o Corpo de Bombeiros deve ser 

imediatamente acionado.  

3. Retire a roupa da vítima que não estiver grudada. Caso esteja grudada, não retire, pois 

podem ser ocasionadas lesões mais graves. 

 4. Retire objetos da vítima que possam ser removidos, tais como correntes, relógios, 

pulseiras, etc. Se estiverem grudados, não os retire.  

5. Se a queimadura for por substância sólida, retire o excesso com pano seco. Proteja a si 

mesmo durante o processo.  

6. Lave em água corrente e limpa, abundantemente e sem fazer pressão, as aréas queimadas e 

arredores, para aliviar a dor e retirar o excesso de calor e de substâncias químicas.  

7. Proteja o local afetado com um pano limpo e molhado em água limpa. 

 

 b) Procedimentos em caso de parada cardiorrespiratória  

 

              No caso específico de paradas cardiorrespiratórias, a urgência e o tempo de 

atendimento são vitais para a sobrevivência, recuperação e minimização de sequelas nas 

vítimas. Como mostrado na figura 22, as chances de sobrevivência de uma vítima de choque 

elétrico com parada cardiorrespiratória diminuem com o passar do tempo. Após 4 minutos 

aumentam-se as chances de sequelas cerebrais.  
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Tempo decorrido após o choque 

elétrico 

Chances de salvamento ou 

reanimação 

                     1 minuto 95% 

2 minutos 90% 

3 minutos 75% 

4 minutos 50% 

5 minutos 25% 

6 minutos 1% 

8 minutos 0,5% 

 

  Figura 29: Chances de salvamento em função do tempo de salvamento 

  Fonte: Manual de segurança em laboratórios 

              

              Devido a essas evidências, a identificação de uma vítima de choque elétrico que 

sofreu parada cardiorrespiratória é prioritária assim como, a aplicação dos procedimentos 

corretos de reanimação. É importante ressaltar que pode ter havido apenas a parada 

respiratória, ou então a parada cardíaca e respiratória. Em qualquer caso, o procedimento 

correto é inicialmente identificar a parada cardíaca e, em caso afirmativo, providenciar de 

imediato a reanimação da vítima com massagem cardiorrespiratória. Caso o coração da vítima 

esteja com batimentos normais, deve se então verificar o caso de parada ‐ respiratória e, em 

caso afirmativo, providenciar a respiração artificial. Quando necessários, tais procedimentos 

devem ser executados continuamente até a chegada da equipe médica especializada, ou até 

que a pessoa recobre a consciência, recupere os batimentos cardíacos e a respiração.  

              Para identificar se o paciente não possui atividade cardíaca, deve se checar as  

seguintes condições: 

 1. Verificar se a vítima não responde a estímulos externos, tais como o chamar pelo nome, ou 

a resposta a pequenos tapas no rosto.  

2. Verificar a ausência de batimento cardíaco, seja por auscultação do coração ao encostar o 

ouvido no tórax do paciente, através de apalpamento do pulso ou da veia carótida próximo ao 

Pomo de Adão ou “gó gó”, ou através da constatação da ausência de movimentos de 

contração da pupila frente às variações de intensidade de luz.  

              Caso as duas condições acima sejam verificadas (inconsciência e ausência de 

batimentos cardíacos), deve se proceder imediatamente aos procedimentos de reanimação 

com respiração artificial e massagem cardíaca além do acionamento dos serviços de 

emergência.  

              Possuindo atividade cardíaca, deve se identificar se o paciente não possui  atividade 

respiratória, checando as seguintes condições:  
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1. Verificar se a vítima não responde a estímulos externos, tais como o chamar pelo nome ou 

a resposta a pequenos tapas no rosto.  

2. Verificar se não há atividade pulmonar, movimento do tórax ou outros sinais de respiração, 

por exemplo, aproximando seu rosto do nariz da vítima para tentar sentir o fluxo de ar da 

inspiração e expiração da mesma.  

               Caso as duas condições acima sejam verificadas (inconsciência e ausência de 

respiração), deve se proceder imediatamente aos procedimentos de reanimação com 

respiração artificial, além do acionamento imediato dos serviços de emergência. 

 

7.1.1      Procedimentos de respiração artificial  

 

              Para vítimas sem atividade respiratória perceptível e sem resposta a estímulos, o 

procedimento para reanimação por respiração artificial é:  

1. Deite a vítima de costas com os braços estendidos ao longo do corpo.  

2. Restabeleça uma boa posição para as vias respiratórias, colocando uma mão na nuca do 

paciente e a outra na testa, inclinando a cabeça da vítima para trás.  

3. Verifique se não há obstruções das vias aéreas pelo engolimento de dentaduras, aparelhos 

dentários e outros artefatos, ou até mesmo pelo enrolamento da língua. Caso haja obstrução, 

proceda com a remoção ou afastamento de quaisquer objetos que possam impedir o fluxo 

respiratório.  

4. Com o polegar e o indicador, aperte e tampe o nariz da vítima para evitar a saída de ar. 

5. Encha os pulmões de ar.  

6. Cubra a boca da vítima com sua boca, não deixando o ar escapar, e passe a observar o peito 

da vítima.  

7. Sopre até o peito da vítima se erguer.  

8. Solte as narinas e afaste os lábios da boca da vítima para deixar o ar dos pulmões sair 

naturalmente.  

9. Repita esta operação na razão de 13 a 16 vezes por minuto. Se estiver cansado, faça um 

revezamento com outra pessoa.  

10. Continue com o processo até que a vítima respire por si mesma.  

 

              Depois de aplicada a respiração artificial, por aproximadamente 1 minuto sem que a 

vítima dê sinais de vida, há possibilidade de estar ocorrendo um caso de parada cardíaca e 
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respiratória. Verifique o pulso da vítima e proceda com a massagem cardiorrespiratória se 

necessário. 

 

 7.1.2     Procedimento para massagem cardiorrespiratória  

 

              Caso não haja atividade cardíaca, o procedimento de reanimação através de 

massagem cardiorrespiratória, consiste em aplicar o procedimento de respiração artificial 

descrito anteriormente conjuntamente com o procedimento de massagem cardíaca, executada 

da seguinte forma:  

1. A massagem deve ser aplicada sobre o coração da vítima, que está localizado no centro do 

tórax, entre o osso esterno e a coluna vertebral.  

2. Colocar as duas mãos sobrepostas na metade inferior do osso esterno da vítima.  

3. Pressionar o centro do tórax da vítima de forma a abaixá-lo de 3 a 4 cm.  

4. Repetir a operação, intercalando a cada 15 massagens cardíacas, duas manobras de 

respiração artificial até a chegada de um médico.  

5. Se estiver cansado, reveze com uma outra pessoa.  

 

8            Incêndios  

              

              É importante para os alunos e professores conhecer os mecanismos de criação e 

propagação do fogo para que seja possível prevenir incêndios e outros acidentes.  

 

8.1         O mecanismo do fogo e sua prevenção  

 

              O fogo é causado pela combinação de três fatores: comburente, combustível, e calor. 

O comburente é o ar ambiente, que quando possui concentração de oxigênio acima de 15% já 

permite a combustão de um material. O combustível é o material que alimenta o processo de 

combustão. A fonte de calor é aquela energia responsável por ativar o processo de combustão, 

quando a temperatura alcança um nível suficiente para que o combustível comece a reagir 

quimicamente com o comburente.  

              Algumas fontes importantes de calor em laboratórios são: o calor produzido pelo 

atrito de mancais em máquinas rotativas, reações químicas e o calor produzido pela energia 

elétrica através do efeito Joule em condutores e resistências. Especificamente nos laboratórios 

de ensino, é comum a utilização de condutores e materiais isolantes nas montagens. Em 
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circunstâncias normais, tais elementos são mantidos em suas temperaturas nominais, abaixo 

de seus patamares máximos admissíveis. Entretanto, no caso de curto- circuitos e outros 

eventos de sobrecarga, os materiais condutores ‐ podem alcançar uma temperatura muito 

elevada, quando então podem iniciar um princípio de incêndio através da queima e combustão 

dos materiais isolantes e de outros materiais presentes nas experiências. Nestes casos, é 

importante que alunos e professores identifiquem o princípio de incêndio e possam tomar as 

medidas necessárias para evitar sua propagação.  

              A prevenção básica dos incêndios é manter os três elementos (comburente, 

combustível e fonte de calor) afastados. Como o controle do comburente (ar) não é possível, a 

forma mais simples é manter os materiais combustíveis longe das fontes de calor. O objetivo é 

evitar que ocorra um princípio de fogo ou incêndio. Entretanto, identificado um princípio de 

fogo, deve se evitar que ocorra sua propagação, e a criação ‐ da reação em cadeia responsável 

por realimentar o processo, gerando mais calor e consumindo cada vez mais material 

combustível, fugindo do controle e produzindo um grande incêndio.  

              As principais formas de identificação de um princípio de fogo são a presença de um 

ou mais dos seguintes fatores: 

• Fumaça e gases;  

• Excesso de calor; 

• Chamas;  

• Degradação ou mudança de estado físico de materiais (derretimento, oxidação rápida ou 

formação de cinzas).  

              Identificado um ou mais desses fatores, deve se localizar a natureza do fogo e a  

classe do incêndio pelo material que está atuando como combustível. As classes de incêndio 

compreendem: 

• Classe A: Materiais sólidos, como papel e madeira;  

• Classe B: Materiais líquidos e gases inflamáveis;  

• Classe C: Incêndios em equipamentos elétricos;  

• Classe D: Metais combustíveis.  

• Classe K: Óleos e gorduras.  

              Para cada classe, existem extintores apropriados para o combate ao fogo. Deve se  

atentar que nos laboratórios de ensino a ocorrência mais provável é o fogo em equipamentos 

elétricos. Nesses casos, deve se empregar ‐ extintores portáteis de pó químico seco e, 

principalmente, gás carbônico CO2. 
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              Uma vez identificado um princípio de fogo, deve se adotar o seguinte  procedimento:  

1. Alertar e comunicar imediatamente o responsável (docente, técnico ou funcionário) para 

que sejam tomadas medidas de segurança, como evacuação e contato com o Corpo de 

Bombeiros.  

2. Desligar ou desenergizar as fontes de energia elétrica.  

3. Retirar outros materiais combustíveis do local para evitar a propagação. 

4. Utilizando os extintores adequados, faça o combate inicial ao princípio de fogo.  

5. Se o fogo não puder ser contido, proteja se da fumaça e do calor e procure as ‐ rotas e 

saídas de emergência.  

6. Manter a calma durante a evacuação e oferecer socorro às vítimas.  

7. Se o fogo puder ser contido e extinto, deve se afastar da área para evitar a inalação de 

fumaça. 
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A N E X O   B 

 

              

 

                 Os Cursos de Ensino de Engenharia no CEFET/RJ é composto de 4 coordenações 

(Eletrônica, Elétrica, Telecomunicações e Controle e Automação Industrial), como   

ilustração, as figuras a seguir, exemplificam os Laboratórios de Elétrica, Controle e 

Automação Industrial e Telecomunicações.                   

                

                        As figuras a seguir são exemplos de Laboratórios de Elétrica: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 30A: Laboratório de Elétrica                               Figura 30B: Laboratório de Elétrica 
 Fonte: o próprio autor                                                                   Fonte: o próprio autor 
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                                              Figura 31A: Laboratório de Elétrica 

                                              Fonte: o próprio autor 
 
 

 
Figura 31B: Laboratório de Elétrica 

                                                         Fonte: o próprio autor 
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Figura 32A: Laboratório de Elétrica 

                                               Fonte: o próprio autor 
 
 
 

 
 

Figura 32B: Laboratório de Elétrica 

                                                        Fonte: o próprio autor 
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Figura 33A: Laboratório de Elétrica 

                                                               Fonte: o próprio autor 
 
 
 

 
 
 

Figura 33B: Laboratório de Elétrica 

                                               Fonte: o próprio autor 
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Figura 34A: Laboratório de Elétrica 

                                               Fonte: o próprio autor 
 
 
 
                                                     
 

 
 

Figura 34B: Laboratório de Elétrica 

                                               Fonte: próprio autor 
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              As figuras a seguir são de Laboratórios de Controle e Automação Industrial: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35A: Laboratório de Controle e Automação Industrial 

                           Fonte: o próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35B: Laboratório de Controle e Automação Industrial 

                           Fonte: o próprio autor 
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Figura 36A: Laboratório de Controle e Automação Industrial 

                           Fonte: o próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36B: Laboratório de Controle e Automação Industrial 

                           Fonte: o próprio autor 
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              As figuras a seguir são de Laboratório de Telecomunicações: 

 

 

 
 

Figura 37A: Laboratório de Telecomunicações 

                                      Fonte: o próprio autor 

 

 

Figura 37B: Laboratório de Telecomunicações 

                                      Fonte: o próprio autor 
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A N E X O   C 

 

ESTRUTUTA CURRICULAR DA ENGENHARIA/CEFET-RJ 

Versão 2013/1 – Atualizada em 2016/ 2º semestre 

 

                As disciplinas abaixo discriminadas as aulas práticas são realizadas nos laboratórios 

da Engenharia Eletrônica do CEFET/RJ: 

 

1° PERÍODO / ENGENHARIA ELETRÔNICA 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GEDA 7800 Introdução a Engenharia 2 0 0 2 36 - - 

          
4° PERÍODO / ENGENHARIA: ELETRÔNICA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
                                                                                                                                           INDUSTRIAL 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GELE 7051 Circuitos Elétricos I 4 2 0 5 108 GEXT 7003 Eletricidade Básica 

GELE 7163 Eletrônica Digital 3 2 0 4 90 GEXT 7003 Eletricidade Básica 

          
5° PERÍODO / ENGENHARIA: ELETRÔNICA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
                                                                                                                                           INDUSTRIAL 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GELE 7061 Circuitos Elétricos II 3 2 0 4 90 GELE 7051 Circuitos Elétricos I 

GELE 7151 Eletrônica I 2 2 0 3 72 GELE 7051 Circuitos Elétricos I 

GELE 7173 Sistemas Digitais 2 2 0 3 72 GELE 7163 Eletrônica Digital 

          
6° PERÍODO / ENGENHARIA: ELETRÔNICA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
                                                                                                                                           INDUSTRIAL 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GELE 7164 Eletrônica II 2 2 0 3 72 
GELE 7051 
GELE 7151 

Circuitos Elétricos II 
Eletrônica I 
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A N E X O   C 

 

ESTRUTURA CURRICULAR DA ENGENHARIA/CEFET-RJ 

Versão 2013/1 – Atualizada em 2016/ 2º semestre 

 
 
 
7° PERÍODO / ENGENHARIA: ELETRÔNICA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
                                                                                                                                           INDUSTRIAL 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GELE 7172 Eletrônica III 2 2 0 3 72 GELE 7164 Eletrônica II 

          
8° PERÍODO / ENGENHARIA: ELETRÔNICA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
                                                                                                                                           INDUSTRIAL 

DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO 

CÓDIGO TÍTULO 

AULAS 
SEMANAIS CRÉDITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMESTRAL 
CÓDIGO TÍTULO 

T P E 

GELE 7326 Eletrônica Industrial 2 2 0 3 72 GELE 7172 Eletrônica III 

 

T – Teoria 

P – Prática  

E – Estágio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


