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Resumo 

Grande parte da formação do Engenheiro Eletricista advém das instituições de 

ensino; e sendo a disciplina de Máquinas Elétricas de grande relevância para o curso de 

Engenharia Elétrica são ministradas aulas práticas em laboratórios para que os alunos 

se sintam familiarizados com os temas abordados na disciplina teórica. 

Uma análise da estrutura da disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas do 

curso de Engenharia Elétrica faz-se necessária a fim de acompanhar os avanços 

tecnológicos do mundo atual. 

A modernização do mercado de trabalho requer um novo perfil de profissional, 

que esteja alinhado a essa tendência de modernização global, cada vez mais presente. 

Esse novo profissonal deve ser capaz de buscar e compreender informações e aplicá-las 

em seu ambiente de trabalho. 

Dessa forma, no presente trabalho, dá-se enfoque à disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas, buscando comparar os métodos de ensino abordados nas aulas 

práticas de laboratório de Máquinas Elétricas de modo a conciliar o plano de ensino da 

disciplina com as necessidades do mercado de trabalho e o aprofundamento do 

conhecimento do aluno nesta área. A fim de trazer amadurecimento ao aprendizado da 

disciplina de Máquinas Elétricas são realizadas também uma análise do perfil do 

professor, facilitador do conhecimento, por meio de entrevistas, e do estudante, 

protagonista do processo de aprendizagem, por meio de questionário, aplicado via web. 

Também foram realizadas visitas às universidades que ofertam o curso de Engenharia 

Elétrica a fim de conhecer as nstalações dos laboratórios de Máquinas Elétricas. Através 

da metodologia adotoda é possível fazer conexões entre os três pontos centrais deste 

estudo a fim de compreender as vantagens de desvantagens de cada abordagem de 

ensino e como isso influencia o processo de aprendizagem do estudante. 

Pretende-se que o atual trabalho possa servir de base para as aulas práticas de 

Laboratório de Máquinas Elétricas e também para futuros trabalhos na avaliação da 

estrutura didática da disciplina. 
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Abstract 

Big part of the Electrical Engineer knowledge comes from educational 

institutions. And the Electric Machines discipline is essential for the Electrical 

Engineering course because it has practical classes at laboratories in order to the 

students feel acquainted about the topics approached in the theoretical subject. 

A structural analysis about the Electric Machines Laboratory discipline of the 

Electrical Engineering graduation is necessary to keep up with the technological 

advancements at the current world. 

The job market modernization requires a new professional profile lined up with 

this global modernization tendency present nowadays. This professional should be able 

to search e understand information and apply it at your workspace. 

Therefore, this study focus on the Electric Machines Laboratory discipline, 

searching the comparison of teaching methods approached in practical classes so that 

can conciliate the teaching plan with the job market needs and the deepening student 

knowledge in this area. In order to bring maturation to the learning of the discipline of 

Electric Machines, an analysis of the teacher, facilitator of knowledge, through 

interviews, and student, protagonist of learning process, through a questionnaire, 

applied through the web, is also carried out. There were also visits to universities that 

offer the Electrical Engineering course as an installation of Electrical Machines 

laboratories. Through the methodology adopted is possible to make connections 

between the three central points in order to comprehend the advantages and 

disadvantages of each teaching approach and how it influences the student learning 

process. 

This study could be used in practical classes at Electric Machines Laboratory and 

in the future studies about the didactic structure of this discipline. 

 

Key words: Learning, teaching methodology, Electric Machines Laboratory 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

A disciplina de Máquinas Elétricas é importante para o aluno do curso de 

Engenharia Elétrica, e, para que o estudante sinta-se familiarizado com os temas 

abordados na disciplina, são realizadas aulas práticas, por meio da disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas. 

Os laboratórios são vistos como espaços da estrutura acadêmica onde são 

recriadas situações vivenciadas pelo engenheiro no mercado de trabalho. Mas é 

importante refletir se estes ambientes estão realmente sendo utilizados com esse 

propósito, possibilitando aos estudantes exercerem sua criatividade perante problemas 

encontrados na vida profissional.  

Os laboratórios atuais, além de permitirem a realização de aulas práticas, devem 

estar voltados para a aplicação didática nas disciplinas às quais estão ligados e servir de 

apoio para pesquisas, trabalhos e quaisquer estudos designados ao estudante no âmbito 

da graduação. Entretanto, quando questionados sobre o nível de aprendizagem e 

familiaridade com a disciplina, os alunos afirmam que não se sentem preparados para o 

mercado de trabalho, pois seus conhecimentos práticos são básicos e muitas vezes não 

sintonizados com as demandas e aplicações mais frequentes encontradas em plantas 

industriais (Rossi, 2012). 

No intuito de tentar suprir essa deficiência da disciplina de Máquinas Elétricas, 

pretende-se desenvolver um estudo comparativo dos métodos de ensino utilizados nos 

laboratórios de Máquinas Elétricas, analisando a tríade professor, aluno e ambiente de 

estudo, observando as abordagens do tema em diferentes universidades mineiras e 

como implementá-las em diferentes instituições, levando em consideração as diferenças 

estruturais e didáticas de um meio acadêmico para outro. 
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A abordagem apresentada neste estudo possibilitará conciliar o plano de ensino 

da disciplina com as necessidades do mercado de trabalho e o aprofundamento do 

conhecimento do aluno nesta área. 

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo comparativo sobre os 

métodos de ensino abordados nos laboratórios de Máquinas Elétricas, a fim de entender 

o processo de ensino-aprendizagem dentro dos laboratórios das escolas de engenharia. 

Não existe uma metodologia assertiva e definitiva abordada nos processos de ensino, 

mas existem metodologias que permitem ao estudante adquirir elevado nível de 

aprendizagem. Cada universidade adota uma abordagem de ensino diferente, baseada 

no meio em que está inserida, no perfil dos alunos e dos professores. Este estudo 

comparativo ainda tem o objetivo de analisar as relações entre professor, aluno e 

laboratório e ver como estes três pilares afetam o processo de aprendizagem. 

1.3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho são realizados estudos acerca dos 

processo de ensino-aprendizagem, tomando como ponto de partida artigos sobre 

educação em engenharia, sobre diferentes abordagens de ensino dentro dos 

laboratórios baseadas nas  metodologias de ensino passiva e ativa. Além destes fatos já 

mencionados, são realizadas pesquisas sobre a importância das aulas práticas e do 

laboratório na vida acadêmica do estudante e como este ambiente ajuda a construir o 

perfil do futuro profissional da área de Engenharia Elétrica. 

O próximo passo consiste em realizar visitas in loco aos laboratórios de Máquinas 

Elétricas de diferentes escolas de engenharia, promover uma entrevista com os 

professores responsáveis por lecionar a disciplina prática da cadeira de Máquinas 

Elétricas e fazer um levantamento de dados acerca dos laboratórios e abordagens dos 

professores dentro de sala de aula, por meio do ponto de vista do estudante. Para 

alcançar tal propósito é criado e disponibilizado aos estudantes, via web, um 

questionário contendo questões relacionadas ao tema acima mencionado. 
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Os dados das entrevistas e dos questonários são compilados e analisados 

concomitantemente às informações obtidas com as visitas de campo. A análise das 

informações disponíveis nos resultados permite a elaboração deste estudo comparativo, 

mostrando diferenças e semelhanças entre cada metodologia de ensino abordada pelos 

professores nas diferentes universidades visitadas e como tais abordagens afetam o 

processo de aprendizagem do estudante. 

1.4. Organização do Texto 

Este estudo comparativo sobre os métodos de ensino encontrados nos 

laboratórios de Máquinas Elétricas está organizado em cinco capítulos, incluindo este 

capítulo introdutório. 

No Capítulo 2, apresenta-se a revisão bibliográfica necessária para a elaboração 

deste trabalho que consiste no estudo das metodologias de ensino passiva e ativa e 

também no estudo da importância das aulas práticas em laboratórios nas escolas de 

engenharia. 

No Capítulo 3, apresenta-se o desenvolvimento do trabalho e as metodologias 

aplicadas no levantamento de dados pertinentes a este estudo. 

No Capítulo 4 são apresentadas as análises e discussões acerca dos resultados 

obtidos nas pesquisas e as comparações entre os diferentes métodos de ensino adotados 

nos laboratórios de Máquinas Elétricas. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho e algumas propostas 

para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Abordagens do Processo de Ensino-Aprendizagem 

O objetivo deste capítulo é fundamentar a base de pesquisa do estudo 

comparativo entre os métodos de ensino abordados nos Laboratórios de Máquinas 

Elétricas. O processo de aprendizagem do estudante de Engenharia Elétrica deve 

permiti-lo tornar-se um profissional capaz de atender às exigências do mercado de 

trabalho atribuídas à sua profissão. 

Para a construção de uma base de pesquisa sólida deste trabalho é necessário 

observar as mudanças no processo de aprendizagem e entender o dinamismo que 

envolve o sistema de ensino. 

2.1. Processo de Ensino 

Durante a Segunda Guerra Mundial, as universidades incorporaram a Engenharia 

dentre seus cursos. O método de ensino difundido à época priorizava a absorção de 

conteúdos, o conhecimento dedutivo em relação à capacidade de experimentação e à 

criatividade, afastando os novos engenheiros da realidade fora do âmbito das 

universidades. Esta abordagem do ensino gerou, durante a segunda metade do século 

XX, a diminuição da procura dos cursos de engenharia nas universidades. Isso aconteceu 

porque os novos estudantes desejavam encontrar em seus cursos criatividade, liberdade 

curricular, empreendedorismo, conhecimento de negócios, entre outros (Lobo,2015). 

A mudança no método de ensino de engenharia realmente aconteceu no início do 

século XXI, com a mudança da estrutura da economia mundial. Neste instante, torna-se 

claro que o perfil do engenheiro precisa ser mais que um simples engenheiro cientista, 

em busca do conhecimento científico. O mercado busca, neste momento, profissionais 

que sejam criativos, inovadores e que saibam empreender. É neste contexto que se 

analisa o processo de aprendizagem na disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas 

dos cursos de Engenharia Elétrica. 



 
 

5 
 

Tanto a matriz curricular de um curso de graduação quanto a abordagem de 

ensino adotadas dependem de diversos processos que ocorrem no âmbito da instituição, 

como as diversas atividades acadêmicas e as multivariáveis existentes dentro da sala de 

aula, como por exemplo:o número de alunos, grau de conhecimento prévio dos 

estudantes, estrutura do ambiente e empatia entre professor e aprendizes. Tanto a 

matriz curricular quanto a abordagem de ensino não podem ser tratadas como objetos 

estáticos, ou seja, processos passíveis de planejamento, que carecem de pesquisas mais 

profundas, seguidos de rápida implementação (Santos, 2009).  

O processo de ensino é complexo, por conseguinte dinâmico, interagindo com 

processos culturais, sociais e tecnológicos. Desta forma, o processo de ensino é 

dependente da construção do currículo do curso. A própria formação do currículo do 

curso deve ser analisada dinamicamente, pois sua elaboração é dependente das relações 

sociais de produção, pelo contexto social em que está inserida e até mesmo por textos 

oficiais (Lopes, 2005). 

Grande maioria das aulas de laboratório nas escolas de engenharia utilizam a 

aprendizagem passiva, que é constituída por práticas tradicionais, como aulas 

expositivas centralizadas no professor e ensaios de laboratórios padronizados e 

direcionados para a comprovação de teorias. Entretanto, nas últimas sessões do 

Conselho Brasileiro de Educação em Engenharia(COBENGE) nos anos de2011,2012 e 

2013, o tema comumente discutido foi a aprendizagem ativa (Cunha, 2015). 

Na aprendizagem ativa, em contraponto à passiva, o estudante deixa de ser o 

mero recebedor de informações, e o foco das aulas é transferido do professor para o 

aluno (Gudwin, 1996). O aprendiz deve se encontrar engajado e motivado com a 

disciplina, focando na busca de seus objetivos e indo atrás do conhecimento de forma 

pró-ativa. 

2.2. Aprendizagem Ativa 

O primeiro passo para a concepção da aprendizagem ativa é a criação de 

ambientes de estudo que permitam ao estudante aprender a aprender. Isso se dá através 

da maior pró-atividade do aprendiz em enumerar seus objetivos, pesquisar sobre o tema 
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sugerido em aula, fazer o levantamento de dados proposto em sua metodologia, analisar 

e concluir a problemática (Demo, 2000), (Cunha, 2015). 

Esta metodologia é conhecida como PBL (Problem/Project Based Learning), na 

qual o estudante trabalha em equipe para resolver a problemática proposta. Um dos 

pontos considerados vantajosos desta metodologia é o desenvolvimento de 

competências exigidas do profissional no campo da engenharia, como criatividade, 

empreendedorismo e o “saber pesquisar”. 

O professor tem papel importante na implantação dessa abordagem. Ele é 

responsável pelo planejamento de uma estrutura adequada para o desenvolvimento dos 

trabalhos junto aos estudantes (Demo, 2000). Os docentes devem focar na elaboração de 

tarefas, projetos ou desafios que motivem os alunos a buscarem o conhecimento 

necessário para concluir os objetivos propostos. 

Para que o professor seja capaz de utilizar a abordagem de aprendizagem ativa 

são necessários preparação e pesquisa. A adoção desta metodologia deve ser cuidadosa 

e interconectada com as atividades apropriadas aos objetivos propostos pelo currículo 

do curso e do perfil do futuro profissional da área de engenharia.  

É preciso que professores e alunos tomem consciência de que aprender não é de 

forma alguma trabalhar com certezas, pois o conhecimento é dinâmico, influenciado por 

diversos sujeitos simultaneamente, e disso resulta a incapacibilidade de se alcançar um 

resultado definitivo. 

2.3. Aprendizagem e Conhecimento 

A aprendizagem acontece na multiplicidade de contextos, como sala de aula, 

escola e comunidade, conectando o que está apreendido dentro de um cenário maior e 

permitindo aos aprendizes investigarem as partes dentro de um todo. Aprender não 

deve nunca fazer alusão a uma pretensão totalmente realizada; ao contrário, deve 

indicar explicitamente a dinâmica da realidade complexa, a limitação das soluções e a 

impossibilidade de se limitar o conhecimento (Demo, 2000). 

Tomando ciência de que o conhecimento não é assertivo e imutável, torna-se 

possível manter um aprendizado constante. O conhecimento é uma ciência, e a 

incapacidade mais comumente vista da ciência é instabilidade, ou seja, é impossível 
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alcançar um resultado definitivo, o mundo está em constante evolução e 

consequentemente o conhecimento também, fato que transforma o ser humano em 

eterno pesquisador e o coloca em um ciclo vitalício do processo de aprendizagem. 

Aceitando o dinamismo do ensino, é deixada de lado a análise simplista do 

processo educacional. No paradigma da simplicidade, a ciência tem como ponto de 

partida três princípios básicos que remetem a um domínio do conhecimento sobre a 

realidade (Cunha, 2015): 

 Todos os processos são passíveis de ordenação e, consequentemente, são 

determinísticos; 

 Separar os fatos para a realização de um estudo mais detalhado dos 

fenômenos possibilita o conhecimento preciso e verdadeiro da realidade; 

 É necessário garantir que o observador esteja separado de seu objeto de 

estudo. 

O paradigma da complexidade, ao contrário do que prega o paradigma da 

simplicidade, trata o processo de aprendizagem como um sistema complexo que se 

adapta ao meio no qual está inserido, ao mesmo tempo em que interage com o meio em 

que se encontra. Além disso, ele também cria esquemas que lhe permitam atuar em tal 

situação, um perfeito sistema de retroalimentação: coleta informações, analisa, adapta e 

utiliza-as. Toda essa interdependência entre meio e processo de aprendizagem prova 

que é impossível uma análise precisa e finita sobre o tema. 

O paradigma da complexidade requer a análise conjunta da ordem e da 

desordem, assim como exige também que se mantenha uma postura de questionamento 

frente aos fatos observados. Nem sempre é possível determinar a origem da incerteza, se 

é dada pela insuficiência do conhecimento ou se é um aspecto referente à realidade 

analisada (Cunha, 2015). 

No processo de aprendizagem, a desordem está ligada à noção de 

indeterminação, e é neste estado que se encontra o ambiente mais propício para o 

aprendizado: o caos estruturado. O caos estruturado não se reduz a uma única ordem do 

sistema dinâmico; o caos estruturado aproveita a dinâmica do meio no qual está 

inserido no sentido de produzir indeterminação sobre resultados, duvidar do 

conhecimento obtido. Esta é a situação mais adequada para levantar questionamentos, 

pesquisar, criar soluções e implementá-las. A dúvida e a incerteza são necessárias à vida 
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acadêmica, como fonte motivacional, ao mesmo tempo em que são geradoras de 

criatividade científica. 

No sistema educacional, a ideia de simplicidade encontra apoio na estruturação 

do currículo com disciplinas estáticas, na redução da escola a uma mera instituição de 

transmissão de conhecimento, que não se preocupa em interligar as disciplinas com 

outras atividades curriculares, para o próprio bem e desenvolvimento do estudante. O 

paradigma da simplicidade encontra apoio principalmente entre os educadores, pois a 

ideia de simplicidade no sistema de ensino permite ao professor ser o centro do 

processo de aprendizagem; é sobre o ponto de vista dele que é determinado o currículo 

do curso. Além disso, é um método tradicional, seguido há dezenas de anos, o que traz 

certo nível de segurança aos professores sobre como desempenhar seus papéis dentro 

da sala de aula. 

 Por outro lado, o paradigma da complexidade torna-se uma referência sobre a 

qual se estruturam as metodologias inovadoras de ensino. Ele propõe mudanças no 

processo de ensino, descentralizando-o do professor e transferindo o foco para o 

aprendiz. Ao colocar o estudante como protagonista do processo de aprendizagem, o 

professor deixa de ser um transmissor de conhecimento e se torna um facilitador do 

saber, estimulando seu aluno a pesquisar e buscar soluções para os problemas 

propostos pelo educador em sala de aula. 

2.4. Metodologias apresentadas em Sala de Aula 

A metodologia mais comumente abordada em sala de aula tem seus princípios 

baseados na aprendizagem passiva. Isso remete a práticas de ensino voltadas para a 

exposição de conteúdos, tornando o professor transmissor de conhecimento, pouca 

interação entre professor e estudante, aulas de laboratórios que seguem unicamente 

guias procedimentais e estudo de temas sem considerar sua dinâmica ou processo de 

produção (Cunha, 2015). A aula expositiva serve para apresentar a síntese de um tema 

específico ou a introdução de uma teoria, deixando lacunas no aprendizado referentes a 

como podem ser aplicados tais conceitos no ambiente de trabalho. 

A postura instrucionista na educação ainda encontra grande amparo entre os 

professores, pois já é adotada por décadas e não traz os desafios de identificar as formas 
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de mudança que possibilitariam a melhora do nível de aprendizagem do estudante em 

sala de aula. O fato de o ensino ser uma atividade cultural explica porque ele é tão 

resistente às mudanças. Esta postura também encontra forças nos pensamentos dos 

estudantes, devido à acomodação em sua atitude passiva como aluno, o não pensar, ou 

seja, a simples recepção da informação (Demo, 2000). 

A metodologia simplificadora das práticas de ensino desconsidera a diversidade 

de situações e possiblidades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Este 

fato traz uma limitação para o aprendizado, tanto em relação à absorção de conteúdos 

pelos estudantes quanto ao desenvolvimento de competências profissionais requeridas 

do futuro engenheiro como: pró-atividade, busca de soluções rápidas frente a problemas 

inesperados, empreendedorismo, pensamento crítico, capacidade de pesquisar e 

capacidade de atuar em situações críticas. 

As abordagens mais modernas das metodologias de ensino colocam o foco sobre 

três pilares: professor, estudante e sala de aula. O espaço da sala de aula precisa estar 

intrinsicamente envolvido com o processo de construção ou desconstrução do 

conhecimento. O professor tido, primeiramente, como foco do processo de 

aprendizagem transfere os holofotes para os estudantes. Ele trabalha a partir das 

representações dos alunos, tentando se colocar no lugar do estudante. A competência do 

professor é, então, essencialmente didática (Perrenoud, 2000). Seu papel é orientar, 

estimular e ajudar o aprendiz na busca de conhecimento, propondo temas e problemas 

condizentes com o ambiente escolar, mas que possuam interligação com situações reais 

encontradas no ambiente de trabalho dos futuros engenheiros. 

A partir desta nova concepção, o docente planeja as sequências e dispositivos 

didáticos referentes às suas aulas, pois isso faz parte das regras e diretrizes impostas 

pelo plano pedagógico do curso. O professor insere o estudante dentro de uma situação 

de aprendizagem, na qual o aluno é direcionado para uma tarefa a ser realizada ou um 

problema a ser resolvido. Dessa forma são desenvolvidas competências exigidas do 

profissional engenheiro pelo mercado de trabalho. 

Nesta abordagem, a construção do conhecimento é partilhada por professores e 

alunos, na qual o professor desempenha o papel de orientador, criando situações e 

dando auxílio, sem ser o responsável por transmitir o conhecimento e tampouco o 

solucionador do problema proposto. 
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O foco dessa metodologia está no processo e não no produto da aprendizagem, 

desenvolvendo a autonomia e o comprometimento do estudante com sua vida 

acadêmica (Cunha, 2015). Situações de ensino-aprendizagem moldadas através do 

paradigma da complexidade são multifacetadas, ou seja, apresentam temas e problemas 

que podem ser solucionados por diferentes ópticas, dependendo do observador e do 

meio em que são estruturadas tais situaçõs, e exigem mais do estudante, pois propõem 

desafios similares aos encontrados nas condições reais da vida profissional como os 

exemplos mostrados a seguir, onde é possível observar quais as competências 

necessárias ao engenheiro eletricista que trabalha com máquinas elétricas.  

 O profissional que trabalha na indústria deve saber identificar o tipo do 

motor, ser capaz de identificar falhas e realizar conexões; 

 O engenheiro do setor de projetos precisa saber as diferenças entre 

motores, as características mecânicas e elétricas de cada tipo, dentre 

outros; 

 E o engenheiro eletricista dedicado à consultoria e pesquisa necessita de 

conhecimentos mais profundos sobre as máquinas elétricas, os modelos 

dinâmicos, assim como compreender as multivariáveis que influenciam no 

modelo, saber fazer simplificações quando necessário e os impactos 

causados por estas simplificações. 

E por fim, é fundamental a todos estes profissionais compreender as interações 

do motor com outros componentes e dispositivos, como cargas, rede e outras máquinas. 

Por isso, para que esta abordagem tenha resultados satisfatórios é 

imprescindivelmente necessário que o estudante esteja engajado com a disciplina e 

desempenhe, com eficiência, seu papel de pesquisador. O aprendiz é o ponto-chave para 

o qual todo o processo de ensino-aprendizagem é voltado. O aluno é um dos três pilares 

do processo e precisa estar interligado tanto à sala de aula quanto ao professor. Somente 

existindo uma interligação harmoniosa entre esta tríade é possível desenvolver um 

método de ensino que corresponda a um satisfatório nível de aprendizagem dos alunos. 

Por fim, é importante ressaltar que a adoção de uma única metodologia retrocede 

o processo de ensino a uma visão simplista de toda a estrutura. Um único método deixa 

lacunas e gera uma aprendizagem defasada. Estes espaços vazios podem ser 

preenchidos mesclando-se diferentes metodologias e inserindo-as na estrutura da 

disciplina de maneira a respeitar e harmonizar com o meio com o qual o curso interage. 
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2.5. O que caracteriza um Laboratório para Aulas Práticas? 

A ideia da experimentação está presente na história da humanidade. Desde os 

primórdios até os dias atuais, tudo começa a partir de um pensamento, uma teoria. 

Depois vem o processo de comprovação desta teoria e, por fim, a geração de um 

resultado. O conceito de experimentação está atrelado a todos os campos da atividade 

humana, inclusive no âmbito educacional. 

Segundo (Kirk, 1979), a Engenharia é a profissão essencialmente dedicada à 

conversão dos conhecimentos para atender de formas adequadas às necessidades 

humanas. O desenvolvimento do ensino em engenharia encontra fundamentação 

metodológica na necessidade de aliar aulas teóricas às práticas, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento estudantil, capacitando o aluno para o exercício da profissão de 

engenheiro (Bianchini & Gomes, 2006). 

Neste contexto, insere-se a importância das aulas práticas em laboratórios, onde 

os estudantes aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas, vivenciando 

múltiplas experiências que lhes permitem desenvolver as competências necessárias 

exigidas da profissão como capacidade de pesquisar, propor e implementar soluções 

para situações-problemas mediante pressão, ampliar a sua percepção da realidade, 

criatividade e compreensão dos fenômenos físicos encontrados nos futuros ambientes 

de trabalho. 

A engenharia como um todo, e em especial a engenharia elétrica, não pode 

dispensar a necessidade de bons laboratórios para alcançar esse objetivo. Deve haver 

correspondência entre as aulas teóricas ministradas em sala de aula e as aulas práticas 

ministradas nos laboratórios. 

Os laboratórios devem ser vistos como extensões da biblioteca. Neste ambiente é 

instigada a criatividade do estudante, ou seja, ele desenvolve diferentes aplicações 

utilizando as mesmas ferramentas e traz essa concepção para o mundo real (Pekelman & 

Jr, 2004). 

O sistema educativo, em especial as escolas de engenharia, devem se equipar para 

consolidar a formação de cidadãos que saibam avaliar criticamente a tecnologia e suas 

implicações na vida em sociedade, pois a educação tecnológica, que abrange o ensino em 

engenharia, tem compromisso não só com a tecnologia, mas também com o ser humano 



 
 

12 
 

que é capaz de produzi-la e transformá-la, e aplicá-la no meio em que vive, buscando 

constantes melhorias para a sociedade. 

O laboratório é apresentado, nas instituições, como um ambiente simulador de 

áreas de atuação dos futuros engenheiros. Neste ambiente acadêmico o aluno deve ser 

capaz de aprender a pesquisar, a fim de encontrar soluções para problemas propostos 

pelo professor que são ao mesmo tempo pertinentes para a complementação das aulas 

teóricas e para o mercado de trabalho.  

É justamente no laboratório que o estudante, orientado pelo professor, deve ser 

capaz de expandir sua criatividade, propor e testar soluções, não se limitar à utilização 

de técnicas há muito tempo conhecidas e perpetuadas. É preciso que o estudante 

desenvolva senso crítico e confie em suas habilidades, buscando inovar e melhorar seu 

resultado final. 

2.6.  Considerações Finais 

O processo de ensino-aprendizagem vai além do estado vivenciado dentro de sala 

de aula. Ele se conecta com o meio ao qual está inserido, adaptando-se e transformando 

esse meio. Os metódos de ensino há muitos anos estão concentrados sobre a óptica do 

paradigma da simplicidade. Entretanto com a evolução do mundo, da tecnologia e da 

própria sociedade, estes métodos vêm sendo questionados acerca do espécime de 

engenheiros que apresentam ao mercado de trabalho. Tais questionamentos colocam 

em foco métodos de ensino baseados em sistemas dinâmicos, que desconstroem as 

tradicionais metodologias de ensino ao transferir o papel de protagonista do processo 

de aprendizagem ao estudante. 

Este estudante precisa estar em engajado com sua vida acadêmica, buscando 

desenvolver competências exigidas ao futuro profissional. Dentre as competências 

exigidas do futuro engenheiro, a primeira a ser trabalhada nas metodologias de 

aprendizagem ativa é o “saber pesquisar”. O aprendiz deve buscar soluções para os 

problemas propostos pelo professor dentro de sala de aula. O docente, neste conceito, se 

torna o orientador, o facilitador do conhecimento para o aluno, deixando de ser apenas o 

transmissor.  
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Todo este processo de aprendizagem deve se desenvolver dentro de um ambiente 

propício à criatividade, de forma a instigar a curiosidade científica do aluno. O espaço 

mais adequado para tal situação é o laboratório, que tem como finalidade simular 

situações reais encontradas no dia a dia do profissional engenheiro. Estes três 

elementos: professor, estudantes e ambiente de estudo são interdependentes e precisam 

estar em harmonia para que a metodologia de ensino adotada pela instituição conceda 

níveis de aprendizagem satisfatórios e condizentes com o que é esperado do profissional 

do século XXI. 

É importante ressaltar que não há uma metodologia de ensino correta e 

definitiva. Considerando o processo de ensino-aprendizagem como um sistema 

complexo, é preciso conceber que o meio no qual a escola de engenharia está inserida 

afeta diretamente no processo de aprendizagem, além das próprias questões internas da 

instituição, como interação entre alunos e professores, engajamento dos alunos e 

abordagens adotadas pelos professores dentro de sala de aula. A proposta da abordagem 

do ensino pela óptica complexa é pesquisar e buscar compreender o que funciona para 

cada meio educacional, levando em conta fatores externos e internos já aqui 

mencionados. 
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Capítulo 3 

Metodologias de Pesquisa Aplicadas 

O ensino é um sistema complexo, baseado em três pilares: professor, aluno e 

ambiente de estudo. Cada um destes três fatores é influenciado pelo meio nos quais 

estão inseridos, o que torna o processo de ensino multifacetado, apresentando 

diferentes abordagens para um mesmo tema. 

O presente capítulo foi elaborado para possibilitar a compreensão das regras e 

diligências estabelecidas para conduzir o estudo comparativo entre métodos de ensino 

utilizado no Laboratório de Máquinas Elétricas. A fim de criar condições para a 

realização de análises comparativas entre os métodos de ensino abordados nos 

laboratórios de Máquinas Elétricas foram realizadas pesquisas in loco em cinco 

universidades mineiras, entrevistas com os professores responsáveis pela disciplina e 

um questionário para alunos e ex-alunos do curso de Engenharia Elétrica. 

 

3.1. Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo é preferível a uma análise remota de forma apenas 

fotográfica dos laboratórios das instituições, pois possibilita um contato direto com os 

laboratórios das universidades visitadas, sendo possível comparar as instalações 

referentes a cada laboratório de Máquinas Elétricas e avaliar o espaço físico disponível 

para o mesmo. 

Tais visitas aos laboratórios da Disciplina de Máquinas Elétricas das 

universidades A, B, C, D e E foram realizadas com o intuito de levantar dados acerca de:  

 espaço físico do laboratório (dimensões, características, porte e 

configurações das máquinas elétricas);  
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 equipamentos de medição; 

 organização espacial (mobiliário, disposição das bancadas, disposição dos 

alunos); 

 fontes (inversores de frequência, varivolts, fontes trifásicas fixas (rede), 

fontes trifásicas variáveis (amplitude e frequência), fontes cc 

(eletrônica/conversor, máquina CC); 

 interfaces: painel de sincronismo; 

 e demais componentes passivos como resistores, capacitores e indutores 

de carga e cabos de conexão. 

3.2. Entrevista com os Professores Responsáveis pela Disciplina de 
Laboratório de Máquinas Elétricas  

 A pesquisa in loco realizada nas cinco universidades mineiras, além de trazer um 

contato maior com o ambiente do laboratório de Máquinas Elétricas, possibilitou 

encontros com os professores da disciplina; tais encontros foram essenciais para este 

estudo, pois estes docentes têm um contato direto com o ambiente onde é lecionada a 

disciplina, estando aptos para mostrar os pontos positivos e negativos de cada 

metodologia e estrutura física aplicada à cadeira de Máquinas Elétricas e seu laboratório 

de ensino. 

A cada visita realizada nas universidades A, B, C, D e E foram realizadas 

entrevistas com os professores responsáveis pela disciplina de Laboratório de Máquinas 

Elétricas em suas respectivas universidades, a fim de levantar dados sobre:  

 o método de ensino utilizado por cada um; 

 critérios avaliativos; 

 expectativas referentes à estrutura física do laboratório e estrutura 

didática da disciplina. 

Para realizar um estudo comparativo é necessário que o professor entrevistado 

tenha um momento de subjetividade ao discorrer sobre sua metodologia de ensino e 

sobre o laboratório no qual leciona. Sendo o ensino um sistema complexo com múltiplas 

variáveis, que influenciam diretamente no seus resultados, quanto mais informações 
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forem obtidas, maior é a abrangência da análise dos fatores que possam não ter sido 

contemplados nas perguntas capituladas na entrevista. 

3.3. Questionário do Estudante 

A opinião do estudante neste estudo é fundamental, pois ele é o protagonista do 

processo de aprendizagem. A metodologia de aprendizagem passiva, onde o professor é 

o foco do processo de ensino,vem sendo cada vez mais questionada por profissionais da 

área de ensino em engenharia quanto à sua eficiência em transformar o estudante no 

profissional exigido pelo mercado de trabalho do século XXI. Neste contexto de 

questionamentos e busca por melhorias, o método de aprendizagem ativa, no qual o 

educador transfere o foco de aprendizagem dele para o estudante, vem se tornando o 

centro das discussões. Na abordagem de aprendizagem ativa há uma mistura entre a 

metodologia expositiva tradicional e a abordagem por problema/problemática. Neste 

cenário de transições na vida acadêmica, faz-se necessário obter informações que 

venham do ponto de vista do aluno. 

Com tal intuito, foi criado um questionário do estudante, composto por trinta e 

uma perguntas referentes à disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas, ao espaço 

físico do Laboratório e a dados pessoais dos próprios alunos pertinentes a este estudo. 

Este material de pesquisa foi destinado a alunos e ex-alunos do curso de Engenharia 

Elétrica de diferentes universidades do estado de Minas Gerais e aplicado via internet 

por meio das redes sociais. 

As perguntas foram agrupadas por categorias para que fosse possível realizar 

uma análise mais metódica sobre o tema abordado nesta dissertação. Abaixo estão 

listadas as categorias utilizadas: 

 informações pessoais; 

 auto-avaliação do estudante referente à disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas; 

 importância da disciplina de Máquinas Elétricas; 

 condições físicas do Laboratório de Máquinas Elétricas; 

 avaliação da Metodologia de ensino aplicada pelo professor;  

 estrutura funcional da disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas. 
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Ao final do questionário, apresentado na íntegra no Apêndice A, foi destinado ao 

estudante um espaço onde ele poderia sugerir, livremente, melhorias consideráveis na 

disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas. Desconectando o ensino da visão 

simplista, tem-se o estudante como um dos três pilares no processo de aprendizagem do 

Laboratório (professor, aluno e condições físicas do laboratório de Máquinas Elétricas), 

e o contato com a sua visão da disciplina possibilita uma análise mais ampla acerca do 

tema proposto neste estudo. 

3.4. Conclusões 

O processo de ensino-aprendizagem faz sua base sobre três pontos importantes: 

estudante, professor e laboratório. Tomando conhecimento deste pilar da construção da 

aprendizagem é necessário investigar os três conceitos para a obtenção de resultados 

verídicos. A metodologia adotada neste estudo comparativo aborda pesquisas 

relacionadas aos três pontos da tríade.  

As visitas in loco estão relacionadas à coleta de informações acerca das 

instalações dos laboratórios das instituições e das abordagens adotadas pelos 

professores. Outro fator positivo esperado pelas visitas é a possibilidade de analisar a 

interação entre o professor da disciplina e o laboratório, o que é um dado relevante para 

o estudo comparativo. 

Os estudantes são parte importante do processo de aprendizagem, sendo o 

produto final do processo de ensino voltado para eles: a construção do conhecimento. A 

opinião do aprendiz acerca dos outros dois pilares é relevante para o estudo. É preciso 

conhecer a interação dos três fatores (professor, estudante e laboratório) para que o 

tema seja analisado de forma metódica. Para isso, foi disponibilizado via web o 

questionário dos alunos, destinado a diversos estudantes dos cursos de Engenharia 

Elétrica. 

A partir de todos os dados levantados, é possível realizar o estudo comparativo 

entre os métodos de ensino nos Laboratórios de Máquinas Elétricas proposto neste 

trabalho. 
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Capítulo 4 

Análise e Discussão de Resultados 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados compilados e 

organizados provenientes das pesquisas in loco realizadas em cinco universidades 

mineiras, das entrevistas com os professores responsáveis pela disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas, em suas respectivas universidades de trabalho, as 

quais foram visitadas para este estudo, e também apresentar os resultados provenientes 

do questionário do estudante, realizado, via web, com alunos e ex-alunos do curso de 

Engenharia Elétrica. 

Os resultados compilados são apresentados em forma de gráficos e tabelas, pois, 

dessa forma, é possível realizar uma análise metódica sobre o tema proposto por essa 

dissertação. As análises pertinentes são realizadas concomitantemente à apresentação 

dos dados de forma a se poder interpretar os resultados da melhor forma possível. 

4.1. Análise e Discussão da Pesquisa de Campo nas Universidades 

Para este estudo, foram realizadas visitas a cinco universidades mineiras, 

nomeadas como A, B, C, D e E. A escolha pela codificação das instituições por meio de 

letras arbitrariamente selecionadas serve de estratégia utilizada a fim de resguardar as 

identidades reais das mesmas, evitando assim, qualquer citação direta que possa causar 

contrangimentos tanto às instituições quanto às pessoas. Nestas visitas foram coletados 

dados sobre o Laboratório de Máquinas Elétricas que são apresentados nas categorias 

que se seguem. 
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4.2.  Espaço físico 

As dimensões das salas onde são instalados os laboratórios de Máquinas Elétricas 

são importantes para este estudo comparativo. A medição da área disponível para as 

instalações contribui para a análise da disposição do mobiliário, máquinas e alunos 

dentro de sala, além de prever a quantidade de equipamentos possíveis de alocar no 

espaço sem prejudicar o ambiente escolar. As medições ocorreram em todas as 

universidades visitadas com o auxílio dos professores da disciplina. 

De acordo com a Tabela 4.1, é perceptível que os ambientes destinados ao 

laboratório têm, em média, 80m2. Este dado é pertinente para a análise referente ao 

número de estudantes por turma e a organização espacial do Laboratório. 

Tabela 4.1 Área destinada à instalação dos laboratórios de Máquinas Elétricas 

 

Universidade 

 

Área Instalada (m2) 

A 80 

B 100 

C 70 

D 72 

E 80 

 

Em relação às características e porte das máquinas elétricas presentes nos 

laboratórios, as universidades A, B, C, D e E apresentam máquinas elétricas de mesmo 

porte, porém em quantidades e arranjos variados.  

A universidade A apresenta seis conjuntos de máquinas elétricas, cada um 

contendo uma máquina de corrente contínua, uma máquina síncrona e uma máquina de 

indução trifásica, acoplados no mesmo eixo, como mostrado na Figura 4.1 
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Figura 4.1 - Conjunto de Máquinas Elétricas do Laboratório da Universidade A 

As descrições das características elétricas das máquinas encontradas no 

laboratório da universidade A estão listadas nos seguintes tópicos: 

 Máquina Síncrona 

 Tensão: 220 V/ 380 V/440V  

 Potência: 2 kVA; 

 Velocidade de rotação: 1.800 rpm; 

 Corrente: 5,2 A/3,0 A/ 2,5 A 

 

 Máquina de Corrente Contínua 

 Tensão: 220 V; 

 Potência: 2 kW; 

 Velocidade de rotação: 1.800 rpm; 

 Corrente: 9,1A. 

 

 Máquina de Indução Trifásica 

 Potência Nominal: 2,2 kW; 

 Tensões de linha aplicáveis: 220 V/380 V/440 V/760 V; 

 Correntes de linha respectivas: 9,0 A/5,2 A/4,5 A/2,6 A; 

 

A instituição B possui quatro máquinas de corrente contínua, duas máquinas 

síncronas e duas máquinas de indução trifásicas. As características elétricas das 

máquinas presentes que compoem este laboratório estão listadas nos seguintes tópicos: 
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 Máquina Síncrona 

 Tensão: 230 V (Ligação estrela paralelo)/133 V (Ligação 

triângulo paralelo) ou 460/266 V(Ligação estrela-triângulo); 

 Potência: 2 kVA; 

 Velocidade de rotação: 1.800 rpm; 

 Corrente: 5/8 A (Ligação estrela paralelo), 8 A (Ligação triângulo 

paralelo), 4,4 A (Ligação estrela-triângulo para o motor 

operando em 460 V) e 2,5 A (Ligação estrela-triângulo para o 

motor operando em 266 V).  

 

 Máquina de Corrente Contínua 

 Tensão: 120 V; 

 Potência: 2 kW; 

 Velocidade de rotação: 1.800 rpm; 

 Corrente: 9,0 A. 

 

 Máquina de Indução Trifásica 

 Potência Nominal: 2,2 kW; 

 Tensões de linha aplicáveis: 220 V/380 V/440 V/760 V; 

 Correntes de linha respectivas: 8,8 A/5,1 A/4,4 A/2,5 A; 

 

Neste laboratório, são acopladas duas máquinas por bancada, de modo que duas 

bancadas são compostas por uma máquina de corrente contínua e uma máquina de 

indução trifásica acopladas no mesmo eixo e as outras duas bancadas são compostas por 

uma máquina síncrona e uma máquina de corrente contínua acopladas no mesmo eixo. 

A configuração das bancadas deste laboratório pode ser observada na Figura 4.2, que 

mostra, particularmente, uma bancada com uma máquina síncrona acoplada a uma 

máquina de corrente contínua.  
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Figura 4.2 - Configurações das máquinas elétricas do laboratório da universidade B. 

A universidade C apresenta a mesma configuração para as máquinas elétricas que 

a universidade A. Entretanto, esta instituição conta com apenas quatro conjuntos com 

três máquinas acopladas no mesmo eixo. Por fim, as instituições D e E seguem o mesmo 

modelo de acoplamento de máquinas apresentado pela universidade B. 

É importante ressaltar que ainda se encontram presentes, em todos os 

laboratórios onde foram realizadas pesquisas para este estudo, máquinas elétricas 

abertas, estatores e rotores em exposição. Este material é utilizado para uma aula 

expositiva sobre as partes construtivas das máquinas elétricas. 

Não estão registradas, no presente estudo, as características elétricas das 

máquinas encontradas nas instituições C, D e E, visto que o estado em que se encontra a 

placa de identificação das máquinas não permite leitura e coleta de dados.  

4.1.1.4.2.1. Equipamentos de Medição 

Os equipamentos de medição comumente encontrados em laboratórios de 

máquinas são voltímetros, amperímetros, wattímetros, osciloscópios, medidores e 

analisadores de qualidade de energia, tacômetros dentre outros.  

Em todos os laboratórios visitados, foi observada a existência de equipamentos 

de medição digitais e analógicos, mas há uma preferência por equipamentos analógicos 

como voltímetros, amperímetros e wattímetros analógicos. O osciloscópio, quando 

disponível em formato digital é preferencialmente utilizado, devido à facilidade com que 

os dados são coletados com o aparelho digital, diminuindo o tempo gasto com as 
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medições e levantamentos de dados das práticas realizadas dentro de sala de aula. Esta 

preferência se estende à utilização do analisador de qualidade de energia e tacômetros.  

Nas universidades A, B, C e D há um ponto em comum que justifica a 

predominância dos equipamentos analógicos, que é o fato de as universidades acima 

nomeadas serem instituições federais e encontrarem dificuldades financeiras para 

atualizar os equipamentos de medição de seus respectivos laboratórios. A universidade 

A apresenta equipamentos digitais em maior quantidade e em excelente estado de 

conservação, mas esta aquisição se deve a parcerias estabelecidas entre a instituição e 

uma companhia de mineração brasileira mundialmente conhecida, que disponibilizou 

uma verba para a instituição A, a fim de equipar seus laboratórios. 

A universidade B conta com poucos equipamentos digitais como multimedidores, 

analisadores de qualidade de energia e osciloscópios, mas preferencialmente trabalha 

com estes equipamentos nas aulas de laboratórios de Máquinas Elétricas, pois facilitam 

a coleta de dados dos ensaios e exigem menos tempo para a realização deste 

procedimento. Algumas aulas, nas quais ocorrem a coleta de dados de potência das 

máquinas elétricas, há a necessidade de realizar ensaios em somente uma bancada, visto 

que a universidade B conta com somente um analisador de qualidade de energia. Este 

fato, causa alguns prejuízos no processo de aprendizagem dos alunos, visto que com 

somente uma bancada disponível, grande maioria dos alunos atua sob a óptica do 

observador. 

A universidade E é uma instituição particular, porém, como as demais faculdades 

de Engenharia Elétrica pesquisadas, opta pelo uso de equipamentos de medição 

analógicos. Esta escolha por equipamentos analógicos encontra grande amparo na visão 

do professor responsável pela disciplina na instituição E. Sua justificativa para tal uso 

esta baseada em constatações próprias de que no ambiente de trabalho do engenheiro 

eletricista há a preferência por equipamentos analógicos em detrimento dos 

equipamentos de medição digitais, seja por causa da relação de custo-benefício, pela 

durabilidade ou pelo ambiente em que é utilizado. Sendo o estudante de Engenharia 

Elétrica um futuro profissional que estará inserido neste mercado de trabalho, há a 

necessidade deste aluno de tomar conhecimento do funcionamento dos equipamentos 

de medição analógicos, devido à alta probabilidade de que sejam estes os equipamentos 

utilizados em seu ambiente de trabalho. 
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As demais universidades visitadas compartilham deste ponto de vista, entretanto, 

o peso maior na escolha dos equipamentos se dá pela dificuldade financeira das 

instituições em revitalizarem seus laboratórios. 

4.1.2.4.2.2. Disposição Espacial dos Laboratórios de Máquinas 
Elétricas 

A disposição espacial e funcional dos laboratórios de Máquinas Elétricas é uma 

das características que difere razoavelmente entre todos os dados coletados nas 

pesquisas in loco. Como já mencionado neste estudo, há uma variação da quantidade de 

máquinas elétricas presentes em cada laboratório, mas para a realização de uma análise 

mais consistente sobre o tema é necessário levar em conta o mobiliário da sala, 

disposição das bancadas e distribuição dos alunos dentro do espaço físico do ambiente. 

Na universidade A, existem seis bancadas como a mostrada na Figura 4.1 

dispostas em duas colunas. O laboratório conta com, no máximo, 12 alunos por turma, 

sendo possível uma configuração de 2 estudantes por bancada. Existe um quadro fixado 

na parede frontal do recinto, utilizado pelo professor para apresentar explanações sobre 

o conteúdo da disciplina. Há, também, banquetas de madeira destinadas aos estudantes, 

duas por bancada, embora na instituição haja a crença de que os alunos devem realizar 

as aulas de laboratório de pé, para um melhor aprendizado. 

Na universidade B, há um espaço destinado aos alunos como mostrado na Figura 

4.3. Este espaço pode ser usado por no máximo 8 alunos por turma e é destinado para o 

momento inicial da aula, quando o professor faz uma breve explicação sobre o conteúdo 

do dia. Para esta explicação é utilizado o quadro fixado defronte à área dos alunos. 
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Figura 4.3 - Espaço do estudante na universidade B. 

A Figura 4.4 apresenta o layout do laboratório da instituição B e é possível 

observar a disposição das bancadas com as máquinas elétricas em duas linhas paralelas 

às janelas da sala. Para as aulas ministradas ao estudantes do curso de Engenharia 

Elétrica são utilizadas somente as bancadas 1, 2, 7 e 8. As bancadas 4, 6 e 9 estão 

situadas na área delimitada no canto superior direito do desenho que remonta ao 

laboratório e sua disposição espacial. Cada uma destas bancadas contêm kits didáticos, 

mas não são utilizadas para as aulas de Máquinas Elétricas.  

 
MIT – Máquina de Indução Trifásica 

MCC – Máquina de Corrente Contínua 

MS – Máquina Síncrona  

Figura 4.4 - Layout do Laboratório da universidade B. 

 

Na bancada 5 encontra-se um motor Dahlander, motor elétrico que permite seu 

acionamento em duas velocidades distintas. 

Na bancada 3, encontra-se o Variatron, conversor rotativo de tensão e frequência. 

Este equipamento pode trabalhar em três configurações diferentes, como as listadas a 

seguir:  

 Tensão Variável 

 Tensão: 0-330V; 

 Potência: 8,0kVA; 
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 Tensão e Frequência Variáveis 

 Tensão: 0-500V; 

 Potência máxima: 5,00kVA; 

 Frequência: 0-100Hz; 

 

 Corrente contínua 

 Tensão: 0-450V; 

 Potência ativa máxima: 7,5kW; 

 Ondulação menor que 4,25%. 

  

Na universidade C, as bancadas nas quais situam-se as máquinas elétricas 

encontram-se fixadas paralelamente às paredes do laboratório e tais bancadas não se 

encontram ao alcance dos alunos. Defronte a cada uma das bancadas encontra-se fixada 

uma mesa na qual está instalado um pequeno painel onde são realizadas as conexões 

das máquinas. Esta configuração espacial adotada pela instituição C não permite um 

contato direto entre os estudantes e as máquinas. O painel utilizado para conexões pode 

ser visto na Figura 4.5, e cada conjunto de máquinas possui um equipamento como este. 

 

Figura 4.5 -  Painel de conexões das máquinas elétricas da universidade C. 

Cada bancada permite até 3 alunos, sendo então 12 o máximo de alunos 

permitido em uma turma de laboratório de máquinas elétricas na universidade C. Os 
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alunos sentam-se em banquetas de madeira presentes sob cada uma das quatro mesas 

existentes. Caso seja necessário fazer alguma anotação sobre o conteúdo da aula, o 

estudante pode usar a mesa em que está localizado o painel de conexões como apoio. 

A universidade D possui 4 bancadas de ferro fundido equipadas com 

amortecedores de impacto e vibração, necessários para o amortecimento de vibrações 

mecânicas. Cada bancada permite o acoplamento de duas máquinas elétricas em um 

mesmo eixo, podendo-se obter as seguintes configurações:  

 Motor de Corrente Contínua e Motor de Indução Trifásico,  

 Motor de Corrente Contínua e Máquina Síncrona; 

 Motor de Indução Trifásico e Máquina Síncrona. 

Na pesquisa em campo realizada na universidade D foram encontradas somente 

as duas primeiras configurações de acoplamentos de máquinas. 

Cada bancada suporta até 3 alunos, sendo 12 o número máximo de estudantes 

permitidos em sala, devido à limitação do espaço físico existente e por se trabalhar em 

um ambiente que pode trazer certos riscos à integridade física dos estudantes, técnicos e 

professores. 

Na Figura 4.6, observa-se o layout do laboratório da instituição D, em que é 

possível perceber que não há um espaço específico destinado ao aluno. Quando há a 

necessidade de o professor expor o conteúdo no quadro negro, os estudantes podem 

escolher onde posicionar suas cadeiras da forma que julguem mais adequada para 

permitir uma melhor visualização do quadro negro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, na universidade E, encontram-se 4 bancadas com a mesma configuração 

presente na instituição B. São permitidos no máximo 8 alunos por turma. O laboratório 

Figura 4.6 - Layout do Laboratório de Máquinas da universidade D. 
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possui equipamentos com mais de 30 anos, porém em excelente estado de conservação, 

pois são realizadas manutenções preditivas constantes nestas máquinas. É interessante 

mencionar a presença de um livro de ocorrência neste laboratório. Qualquer 

eventualidade que possa acontecer com as máquinas é registrada neste livro.  

Neste recinto há a presença de algumas máquinas desacopladas e sem 

identificação de placa. Tais máquinas elétricas são utilizadas em sala de aula para 

simular o ambiente de trabalho do engenheiro, trabalhando suas competências, como a 

capacidade de fazer a conexão correta da máquina sem possuir dados de placa e uma 

diretriz de conexões. As máquinas desacopladas também são utilizadas nos 

procedimentos para levantamentos de dados dos motores, pois quando acopladas duas 

ou mais máquinas sobre o mesmo eixo, tem-se presente o efeito de carga, que causa 

pequenas variações nos dados coletados a partir dos ensaios. Na Figura 4.7 pode-se 

observar a disposição das máquinas no laboratório. 

 

Figura 4.7 - Laboratório de Máquinas Elétricas da universidade E. 

É importante ressaltar que nas universidade A, D e E, todas as aulas de 

laboratório são ministradas com a presença do técnico responsável por aquele 

determinado laboratório, juntamente com o professor da disciplina. O técnico 

responsável pelo laboratório auxilia o professor na checagem das conexões realizadas 

pelos estudantes e também realiza manutenções preditivas nas máquinas elétricas. Os 

técnicos de laboratórios são responsáveis pelo bom funcionamento destes ambientes. 

Tendo sido apresentadas as características de cada um dos laboratórios visitados 

na pesquisa in loco, é possível fazer uma análise acerca da disposição dos laboratórios. 

Há um padrão seguido por todos eles: a lousa é sempre fixada na parede na frente da 

sala,os alunos se encontram posicionados de frente para a lousa, seja numa disposição 
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mais formal como a apresentada pela universidade B ou numa disposição informal, 

como a apresentada pelas demais universidades visitadas. O professor tem sua posição 

designada dentro da sala de aula entre a lousa e os alunos. Tal formação é bastante 

utilizada em aulas expositivas, nas quais o professor guia as aulas por meio de exposição 

do material na lousa. Isso traz à tona a discussão sobre a aprendizagem ativa, na qual o 

professor transfere o foco do processo de ensino para o estudante. Esta organização 

espacial encontrada nos laboratórios visitados remete ao modelo clássico de ensino, 

também chamado de aprendizagem passiva. Seria interessante propor um novo modelo 

de organização espacial, no qual alunos e professores possuíssem certo dinamismo em 

seus lugares em sala de aula, com quadros móveis e uma disposição de mesas e cadeiras 

flexível, de forma a aproximar professor e estudantes.  

Um excelente laboratório não é exclusivamente o fator que garante a melhor 

metodologia para o ensino ou a melhor aprendizagem por parte do aluno. Para que isso 

ocorra, é necessário haver uma interligação entre os três pilares: professor, aluno e 

laboratório. Somente com esta base consolidada e forte é possível encontrar um método 

que proporcione um grau de aproveitamento satisfatório. 

Uma só abordagem de ensino, seja ela baseada na metodologia ativa ou na 

metodologia passiva de aprendizagem deixa lacunas de conhecimento, que tornam-se 

deficiências da formação do engenheiro. Uma proposta que seria interessante é mesclar 

equipamentos mais novos, que acompanham o avanço da tecnologia encontrados em 

alguns laboratórios com equipamentos que apresentam características mais antigas, ou 

seja, equipamentos mais velhos, embora em bons estados de conservação e capazes de 

cumprir suas funções, pois assim o estudante passa a ter um domínio – senão um 

conhecimento mais profundo – sobre as diferentes versões dos equipamentos, estando 

assim melhor preparado para quaisquer situações que encontrar no mercado de 

trabalho. Dentre todos os objetivos das aulas práticas, o principal é capacitar o futuro 

profissional da área de Engenharia Elétrica.  

4.1.3.4.2.3. Fontes, Interfaces e demais Componentes Passivos 

A categoria composta por fontes, interfaces e demais componentes passivos pode 

ser considerada a mais discrepante entre todos os dados coletados na pesquisa in loco. 
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Cada laboratório possui características únicas que tornam variáveis seus pontos fortes e 

suas dificuldades. A universidade A, dentre todas as pesquisadas, é a que possui 

equipamentos com nível tecnológico mais elevado. São encontrados painéis de 

sincronismo com tamanho otimizado, construídos por técnicos e alunos de pesquisa; 

inversores de frequência e fontes para energização fixadas ao lado de cada uma das 

bancadas de máquinas; além de componentes passivos mais atuais. 

As demais universidades utilizam componentes passivos mais antigos, mas em 

perfeito estado de funcionamento. Todas as universidades, com exceção da B, 

apresentam inversores de frequência disponíveis para a realização de ensaios e coleta 

de dados. 

Na universidade B, a fonte de corrente contínua das bancadas é um gerador de 

corrente contínua acionado por um motor de indução trifásico, ambos encontrados em 

uma gaiola metálica na área externa do laboratório. Este motor é acionado por um painel 

situado ao lado da lousa dentro do laboratório, como mostrado na Figura 4.4. 

As universidades C e D não realizam atividades com painel de sincronismo. A 

primeira por possuir um painel de sincronismo antigo, em um estado de conservação tal, 

que pode apresentar riscos à integridade física de estudantes e professores. A segunda 

não realiza tais aulas por não possuir o equipamento. 

Este é um fato interessante e digno de ser levado em consideração, pois todos 

estes laboratórios são considerados bons e supridores das necessidades das aulas 

propostas, mas pode ser observado que cada um tem dificuldades particulares. Isso traz 

de volta a discussão de que não é só o laboratório mais bem equipado que melhora a 

qualidade do ensino e do aproveitamento do aluno. Cabe ao aprendiz juntamente com 

seu professor procurar sanar estas dificuldades. Seja por meio da construção de 

equipamentos necessários, quando tal ação for possível, como é o caso da universidade 

A, que possui painéis de sincronismo construídos por técnicos e alunos, ou por outros 

métodos, como estudar as conexões, resultados esperados e procedimentos de execução. 

Deve sempre caber aos três pilares (professor, aluno e ambiente de aula) 

procurar superar as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem. 

Quando não for possível à alunos e professores executarem melhorias, deve-se recorrer 

à instituição de ensino que é a voz do ambiente de estudo, responsável pelos 

laboratórios, e, juntos, os três sujeitos pesquisarem, proporem e implementarem 
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soluções e melhorias que supram as deficiências encontradas no ambiente do 

laboratório. 

4.2.4.3. Entrevista com os Professores da Disciplina de Laboratório 
de Máquinas Elétricas 

As pesquisas in loco possibilitaram também a realização de entrevistas com os 

professores responsáveis por lecionar a disciplina em suas respectivas instituições de 

atuação. Este é um ponto importante deste estudo, pois possibilita a análise de uma 

ponta do triângulo estabelecido como foco neste estudo: professor, aluno e laboratório. 

Esta tríade interligada permite a análise do dinamismo do sistema de ensino. 

Os professores aqui são nomeados de acordo com suas universidades de forma a 

resguardá-los.  

Na universidade A, foi entrevistado o professor A1, responsável pela disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas. O método de ensino utilizado por ele consiste em 

uma breve exposição do conteúdo da aula no quadro seguido da realização de ensaios 

padronizados nas máquinas. Seu critério avaliativo segue a seguinte divisão de pontos: 

 40% do total de pontos são destinados aos relatórios dos ensaios 

feitos em sala de aula – totalizando 4 relatórios; 

 10% dos pontos são destinados a uma visita técnica; 

 50% são referentes a uma prova prática individual. 

Na prova prática o aluno sorteia um dos procedimentos já realizados em sala de 

aula, de forma que sua tarefa consiste em refazer todo o ensaio individualmente. 

Quando perguntado sobre sua opinião acerca do que poderia ser mudado no 

laboratório de forma a melhorar o aproveitamento dos alunos, o professor diz que 

considera a atual estrutura satisfatória e a mudança que melhoraria o aproveitamento já 

foi implementada, que é a oferta da disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas 

estar disponível para os estudantes apenas um semestre após a aprovação na disciplina 

teórica. A disciplina teórica e prática são ofertadas na universidade A no 7° período, mas 

para os alunos ingressados a partir de 2015 no curso de engenharia elétrica, a disciplina 

de laboratório será ofertada somente no 8° período. Tal fato permite com que a falta de 

sincronismo entre as disciplinas teórica e prática quando ofertadas concomitantemente 
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deixem de influenciar nas aulas de laboratório. O estudante realizará a aula prática já 

tendo consigo um conhecimento teórico que possibilita uma maior compreensão dos 

conteúdos abordados no laboratório de Máquinas Elétricas. 

Na universidade B, foram entrevistados os professores B1 e B2. Ambos os 

professores iniciam a aula com uma introdução teórica e um diagrama esquemático das 

montagens do dia. O professor B1 distribui 50 pontos para um total de seis relatórios 

relativos aos ensaios realizados, 38% são distribuídos em avaliações mistas (sendo uma 

porcentagem destinada à parte escrita e outra porcentagem dos pontos destinada à 

montagem correta do ensaio e às perguntas relativas à montagem), 2% dos pontos são 

destinados a exercícios e 10% são referentes a uma autoavaliação proposta aos 

estudantes, para que analisem seu desempenho e dedicação para com a disciplina. A 

autoavaliação é um critério interessante, pois permite ao professor avaliar a si mesmo 

através do ponto de vista dos estudantes. Ainda há a utilização de guias práticos que 

direcionam o aluno em como proceder na realização dos ensaios.  

O docente B1 está sempre buscando formas de adequar os critérios de avaliação 

para a realidade do curso, de forma que possam ser exequíveis. Em cada semestre 

lecionado por este professor é adotado um critério de avaliação diferente; não há 

elevado nível de rigidez sobre adoção de um único método avaliativo. A flexibilidade 

adotada por tal docente no que diz respeito aos critérios de avaliação parte da análise 

das outras disciplinas do curso de engenharia elétrica ofertadas no 7° período, que 

podem influenciar no desempenho do aluno regular que cursa a disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas. O professor B1, ainda, expressa certo desconforto 

pela maneira como a disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas é ministrada, 

porque existem conceitos que dizem respeito às bases fundamentais de entendimento e 

domínio dos mecanismos e processos que regem o funcionamento das máquinas 

elétricas que deveriam ser abordados no laboratório, mas não são. Isto faz com que, 

muitas vezes, os estudantes realizem as práticas propostas para a aula sem, de fato, 

compreenderem conceitos teóricos e práticos fundamentais, o que não permite que os 

objetivos da prática sejam cumpridos em sua totalidade. 

Outro aspecto importante a ser levado em consideração, e que faz parte das 

preocupações dos professores B1 e B2, é o tempo gasto para esclarecer e explicar 

conceitos necessários ao aproveitamento da prática. Estas explicações tomam uma 

parcela considerável de tempo da aula prática, fato que contribui para a insistência da 
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necessidade de alterar a duração das aulas práticas, estendendo-as de dois tempos de 50 

minutos para três tempos de 50 minutos. Na universidade B, tanto a disciplina teórica de 

Máquinas Elétricas quanto a disciplina prática são ofertadas simultaneamente no 7° 

período.  

Por fim, é frisado pelo professor B1 que a autonomia e confiança conferidas ao 

aluno deveriam ser ampliadas, de forma que o professor não se torne apenas um meio 

de transferência de informações ao aluno e se torne um agente motivador, instigando a 

descoberta de conhecimentos por parte dos próprios alunos. É preciso que os 

estudantes se tornem mais ativos e contribuam para o desenvolvimento e 

transformação das aulas, do espaço do laboratório e dos métodos de ensino seguidos 

pelo professor. 

Na universidade C, foram realizadas entrevistas com os professores C1 e C2. Os 

critérios de avaliação da disciplina nesta instituição seguem o modelo de 60% dos 

pontos destinados aos relatórios (4 relatórios construídos individualmente) e os 40% 

restantes destinados à aplicação de avaliação final, escrita, sobre todo o conteúdo do 

semestre. 

As aulas de laboratório são ministradas no 7° período, um semestre após a 

disciplina de conversão de energia ser ofertada. Para as aulas práticas não há um guia 

impresso a ser seguido pelos estudantes. O professor expõe na lousa, no início da aula, as 

atividades do dia e faz uma breve revisão sobre o tema que será abordado, visto que a 

disciplina teórica é ofertada no 6° período, um semestre antes da disciplina de 

Laboratório de Conversão de Energia. 

É interessante ressaltar que os professores C1 e C2 têm opiniões distintas sobre 

expectativas da estrutura física e didática do laboratório. Quando questionado, o 

professor C1 afirma que a atual estrutura tem trazido bons resultados, não sendo 

necessário fazer nenhuma alteração. Entretanto, o professor C2 afirma que o importante 

não é a realização de ensaios para a determinação de parâmetros nas máquinas 

elétricas, porque, uma vez compreendido seu funcionamento, estrutura física e 

elementos que a compõem, qualquer estudante estaria qualificado para a realização dos 

ensaios nas máquinas elétricas. 

O professor C2 ainda ressalta que os alunos possuem um déficit de ensino, pois o 

método exposto por ele como sendo o mais adequado não é aplicado pela maioria dos 

professores, ou seja, os demais professores da disciplina não trabalham com os aspectos 
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construtivos das máquinas com os alunos e estes estudantes passam a aceitar o que se 

passa dentro da sala de aula sem questionar, tornando-se profissionais incompletos. 

O professor C2 ainda afirma que foram realizadas propostas de mudanças da 

estrutura de ensino da disciplina, na universidade C, mas que por serem métodos 

considerados pouco tradicionais, foram descartados e mantidos os métodos clássicos. 

A pesquisa também trata do método utilizado pelo professor D1, docente da 

universidade D. Os critérios avaliativos da disciplina por ele lecionada dão-se por meio 

da realização de duas provas práticas no semestre, nas quais 60% do valor da prova 

corresponde à montagem correta da atividade e os outros 40% são destinados às 

perguntas sobre o ensaio montado pelo estudante. Todos os ensaios pedidos nas 

avaliações são realizados na sala de aula ao longo do semestre com a presença e apoio 

do professor. Para algumas aulas são utilizados diagramas de montagem impressos. 

O professor D1 julga esta falta de guias práticos como uma deficiência a ser 

eliminada. Outro aspecto que poderia sofrer mudanças, de acordo com D1, seria a 

presença de máquinas com potências mais altas para simular situações com as quais os 

estudantes podem se deparar no mercado de trabalho e como estarem preparados para 

solucionar os problemas advindos destas máquinas de maior porte. Na universidade D 

são ofertadas 3 disciplinas referentes ao estudo de Máquinas Elétricas: Máquinas 

Elétricas I, Máquinas Elétricas II e Máquinas Elétricas III. As disciplinas de Máquinas 

Elétricas I e II correspondem, respectivamente, ao estudo de máquinas de indução 

trifásicas e máquinas de corrente contínua. Ambas disciplinas são mistas, ou seja, 

apresentam carga-horária de 72 horas e as aulas práticas são realizadas juntamente com 

a teórica, não sendo disponibilizada uma dissciplina somente para a realização das aulas 

de laboratório.  

A disciplina de Máquinas Elétricas III aborda o contéudo relacionado à máquina 

síncrona. Esta disciplina, diferente das demais já mencionadas, possui carga-horária de 

60 horas além de uma disciplina específica destinada às aulas práticas. A disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas III tem carga-horária de 16 horas e é ofertada no 

mesmo semestre que a disciplina teórica. As disciplinas de Máquinas Elétricas I, II e III 

são ofertadas, respectivamente, no sexto, sétimo e oitavo períodos. 

Na universidade E, entrevistou-se o professor E1, que aplica uma metodologia um 

pouco diferente dos demais entrevistados. Primeiramente, o docente E1 declara-se 

contra a existência de guias práticos em aulas de laboratório. Ele afirma que o aluno tem 
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o suporte necessário nos livros referentes à disciplina de Máquinas Elétricas para se 

preparar para as aulas de laboratório de Máquinas Elétricas, tornando-se, assim, capaz 

de pesquisar e tentar solucionar suas próprias dúvidas; não sendo necessária a 

utilização de guias de procedimentos para a compreensão das atividades propostas. É 

disponibilizado para o estudante, no início do semestre letivo, um cronograma que 

aborda os temas e as datas em que determinado conteúdo será estudado no laboratório, 

assim o estudante pode se preparar e estudar antes.  

A explanação de conteúdos no quadro só se dá sob necessidade, e são focados 

somente alguns pontos importantes. O professor E1 não prioriza relatórios, ponto 

compartilhado com o professor D1. Sua avaliação da aprendizagem dos alunos dá-se por 

meio da realização de duas provas práticas, nas quais o conteúdo é determinado por 

meio de sorteio. 

Na universidade E, as disciplinas prática e teórica de Máquinas Elétricas são 

ofertadas simultaneamente no 7° período aos estudantes do curso de Engenharia 

Elétrica. 

Cada professor tem um método próprio de lecionar a disciplina, entretanto é 

perceptível que todos os entrevistados partem de um mesmo ponto: ensaios 

padronizados e direcionados para a comprovação de teorias referentes à cadeira de 

Máquinas Elétricas. Os ensaios podem diferir um pouco de uma universidade para outra, 

devido à disponibilidade de equipamentos, mas listados a seguir, estão os ensaios 

realidados em todas as universidades nas quais a pesquisa foi realizada. 

 Introdução à Máquina de Indução Trifásica; Aspectos 

Construtivos e Bobinamento;: 

 Métodos de Partida do MIT; 

 Ensaios para levantamento de parâmetros do circuito 

equivalente da MIT; 

 Obtenção das curvas do MIT (conjugado, corrente, potência, 

eficiência em função da velocidade). Esta prática é, basicamente, 

aplicação e variação dos conjugados de carga através da MCC 

acoplada ao eixo da MIT; 

 Variação de velocidade da MIT através dos métodos: Resistência 

externa inserida no rotor da MIT; variação da amplitude da 

tensão de alimentação; variação conjunta da frequência e 
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amplitude da tensão de alimentação por meio de um inversor de 

frequência; 

 Introdução à Máquina Síncrona; Aspectos Construtivos. 

 Obtenção das curvas características por meio de ensaios de 

circuito aberto e curto-circuito e levantamento dos parâmetros 

do circuito equivalente; 

 Conexão do gerador síncrono ao barramento de potência 

infinita; 

 Partida do Motor Síncrono e levantamento das curvas em ‘V’. 

 

Nas universidades C e D não há a realização de conexão do gerador síncrono ao 

barramento de potência infinita visto que na primeira, o painel de sincronismo não é 

utilizado por oferecer risco à integridade física de alunos e professor. Na instituição D, 

tal ensaio não é realizado, pois o laboratório não possui painel de sincronismo. É 

importante ressaltar que a universidade D, realiza práticas de acionamentos elétricos 

nos laboratórios. Tais práticas são realizadas nas demais universidades visitadas em 

disciplinas a parte.  

Nos laboratórios de Máquinas Elétricas das universidades C e E, são abordados 

também ensaios relacionados às máquinas de corrente contínua, como características 

gerais de funcionamento de uma MCC, identificação de terminais, funcionamento como 

gerador e como motor e controle de velocidade. Somente na universidade E é realizado o 

ensaio nas máquinas síncronas da característica da curva dewattada. 

De acordo com (Cunha, 2015), a abordagem da disciplina por um único método 

leva o estudante a obter um conhecimento fragmentado. As lacunas originadas por um 

conhecimento fragmentado acarrentam deficiências à formação do futuro engenheiro. 

Este profissional não terá consolidado todas as competências exigidas do engenheiro do 

século XXI, e tornar-se-á incapaz de resolver possíveis problemas que surjam em seu 

ambiente de trabalho. Seja pela “metodologia passiva”, com aula expositiva e 

procedimentos padronizados, seja por meio da “metodologia ativa” com a abordagem do 

ensino por problema/projeto é necessário que haja uma integração entre os dois 

métodos para que o estudante consiga desenvolver competências necessárias ao 

engenheiro eletricista como empreendedorismo, capacidade de pesquisar para 

solucionar possíveis problemas, curto tempo de atuação e dinamismo. 
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4.3.4.4. Análise dos Resultados do Questionário do Estudante  

O questionário do estudante foi respondido por 77 alunos e ex-alunos do curso de 

Engenharia Elétrica de diferentes universidades. Como mostrado no gráfico da Figura 

4.8, 73% dos alunos e ex-alunos que responderam ao questionário são da universidade 

B, 12% da universidade C, 10% da universidade E, 4% da universidade D, e 1% da 

universidade A. 

 

Figura 4.8 – Gráfico da porcentagem de alunos pertencentes a diferentes universidades que responderam 
ao questionário. 

Analisando as questões pessoais pertinentes a este estudo, é observado que a 

idade média dos estudantes é de 25 anos, e que somente quatro dos alunos que 

responderam ao questionário foram reprovados na disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas, sendo que somente um destes necessitou cursar a disciplina mais 

duas vezes até obter a aprovação. 

 Dos entrevistados, um total de 30% concluiu o curso de Engenharia Elétrica, 

sendo os outros 70% restantes alunos regularmente matriculados no curso e variando 

do 7° ao 10° período. 

1% 

73% 

12% 

4% 
10% 

Estudantes que responderam ao 
questionário 

Universidade A 

Universidade B 

Universidade C 

Universidade D 

Universidade E 



 
 

38 
 

4.3.1.4.4.1. Autoavaliação do Estudante 

Foi proposto ao estudante uma autoavaliação acerca de seu comportamento, 

dedicação e aprendizagem referente à disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas. A 

escala de variação é de 1 a 3, na qual o nível um significa péssimo e o nível 3 significa 

muito bom. Como pode ser observado na Figura 4.9, a porcentagem de alunos que se 

consideram bastante assíduos nas aulas é de 89,6% o que corresponde a 69 alunos 

entrevistados e 5,2% dos entrevistados admitem que não são assíduos nas aulas da 

disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas, considerando seus nível de assiduidade 

e pontualidade nas aulas como ruim. 

 

 

Figura 4.9 - Assiduidade/Pontualidade do aluno nas aulas. 

Através dos gráficos apresentados na Figura 4.10 e Figura 4.11, percebe-se que a 

dedicação para com as atividades propostas dentro de sala de aula é maior que a 

dedicação para com as atividades extra-classe, como trabalhos e relatórios. Dos 

entrevistados 69 estudantes afirmam ter maior dedicação para com as atividades 

propostas dentro de sala de aula. Quando perguntados sobre as atividades extra-classe, 

a quantidade de alunos que atribuiu o nível ótimo para sua dedicação caiu para 51 e 

elevou-se a 21 a quantidade de entrevistados que avaliaram sua dedicação como 

mediana. Estes dados mostram que as atividades propostas e executadas dentro do 

laboratório de Máquinas Elétricas tem um grau de aceitação maior entre os estudantes, 

recebendo melhores avaliações que as atividades extra-classe oferecidas. 
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Figura 4.10 - Dedicação com as atividades propostas dentro de sala de aula. 

 

Figura 4.11 - Dedicação às atividades extra-classe. 

O gráfico apresentado na Figura 4.12 mostra que nenhum dos estudantes, ao fim 

do semestre, considerou seu nível de aprendizado na disciplina como ruim ou regular. 

Onze alunos avaliaram seu nível de aprendizado como satifastório, e a grande maioria 

dos entrevistados, composta por 66 estudantes, acredita que tiveram um desempenho 

muito bom ao longo do semestre. 

 

Figura 4.12 - Grau de aprendizagem da disciplina ao fim do semestre. 

Por meio da análise das respostas individuais referentes às perguntas de 

autoavaliação, pode-se concluir que dedicação com as atividades dentro e fora da sala de 

aula e assiduidade nas aulas contribuem positivamente para o processo de 

aprendizagem do aluno. 
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Considerando os resultados apresentados nos gráficos e analisando-os em 

conjunto com as respostas individuais de cada estudante, disponíveis em uma planilha 

de resultados dos questionários, é possível perceber que os estudantes menos assíduos 

possuem baixo nível de dedicação às atividades propostas dentro e fora de sala de aula, 

além de considerarem seu nível de aprendizagem como mediano.  

Um fato interessante acerca desses alunos que se avaliaram como medianos na 

aprendizagem e que apresentaram níveis mínimos de dedicação e assididade, é que 

quando questionados sobre o grau de importância da disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas no curso e na vida profissional, todos atribuíram elevado grau de 

importância. Estes alunos atribuíram um grau de inportância mais elevado à disciplina 

no curso que na importância da mesma na vida profissional.  Tal fato pode indicar que os 

alunos que avaliaram como mediano seu nível de aprendizagem e que apresentam níveis 

de dedicação ruins, acreditam que deve-se ensinar a disciplina no âmbito educacional, 

mas que, ao se tornarem profissionais graduados, esta não será a área de atuação 

escolhida por tais alunos, visto sua falta de comprometimento com a disciplina ao longo 

do curso da vida acadêmica. As Figura 4.13 e Figura 4.14 mostram, respectivamente, a 

avaliação dos estudantes acerca da importância da disciplina de Máquinas Elétricas no 

curso e na vida profissional. 

 

Figura 4.13 - Grau de importância da disciplina de Máquinas Elétricas no curso. 
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Figura 4.14 - Grau de importância da disciplina de Máquinas Elétricas na vida profissional. 

 

Este fato traz de volta a questão sobre a interligação da tríade (professor, alunos 

e laboratório). Para que haja um nível de aprendizagem satisfatório é necessário que 

estes três pontos trabalhem em harmonia. Os próprios estudantes admitiram a pouca 

dedicação com a disciplina, o que influencia diretamente no seu nível de aprendizado, 

mas consideraram a cadeira de Máquinas Elétricas muito importante para o curso e para 

a vida profissional. Com esses dados contraditórios observa-se uma lacuna de 

informações que não pode ser preenchida com os dados acima. O que nos traz ao 

questionamento: o que, dentro do âmbito escolar, desmotiva o estudante a se dedicar a 

uma disciplina considerada por ele importante? 

Baseando-se na tríade do ensino é possível que o aluno encontre dificuldades 

com a metodologia utilizada pelo professor e/ou o ambiente da aula apresenta 

deficiências. 

Para tentar encontrar respostas a este questionamento foi pedido ao estudante 

que avaliasse o ambiente do laboratório, a estrutura funcional da disciplina e também o 

professor. 

4.3.2.4.4.2. Condições Físicas do Laboratório de Máquinas Elétricas 

Foi pedido aos estudantes que avaliassem as condições físicas do ambiente em 

que estudam, como mobiliário, ventilação e iluminação bem como os equipamentos 

utilizados, por exemplo: máquinas, equipamentos de medição e equipamentos de 

proteção. Pode ser observado nas Figura 4.15 e Figura 4.16 que as condições físicas do 

laboratório são tratadas pela maioria como medianas. O grau de insatisfação dos alunos 
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aumenta razoavelmente de 10 para 13 ao serem questionados sobre as condições físicas 

dos equipamentos presentes nos laboratórios. Com a análise dos resultados das 

condições dos laboratórios, percebe-se que o nível de ótimo de satisfação com o 

laboratório sofre uma queda de 32 para 27, quando aborda-se as condições dos 

equipamentos. 

 

 

Figura 4.15 - Ambiente (mobiliário, iluminação e ventilação) . 

 

Figura 4.16 - Equipamentos (máquinas, medidores e equipamentos de proteção). 

As respostas individuais de cada estudante analisadas em conjunto com os 

gráficos das Figura 4.15 e Figura 4.16 permite observar que os alunos que apresentaram 

baixo nível de dedicação e assiduidade para com a disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas consideram o ambiente do laboratório mediano e os equipamentos 

utilizados como ruins. 

Tal avaliação negativa acerca do ambiente escolar influi no processo de 

aprendizagem, pois rompe o ciclo proposto de conexão entre ambiente, aluno e 

professor. É preciso que esta tríade encontre harmonia na vida acadêmica de modo a 
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não deixar lacunas no processo de ensino e formar profissionais carentes de 

determinados pontos de conhecimento. 

Um laboratório bem equipado não garante, por si só, um elevado nível de 

aprendizado, mas estimula o estudante a exercer sua criatividade científica, pois dentro 

do ambiente de laboratório, o aprendiz encontra meios para se dedicar à busca do 

conhecimento. Neste cenário proposto, o professor tem o papel de orientar o aluno em 

suas atividades e incentivá-lo a pesquisar, analisar e solucionar tarefas e problemas de 

modo a transformar seus alunos em profissionais preparados para o mercado de 

trabalho. 

4.3.3.4.4.3. Avaliação do Professor 

O estudo comparativo dos métodos de ensino abordados nos laboratórios de 

Máquinas Elétricas faz a abordagem do ensino sobre três prismas diferentes: análise 

comparativa dos laboratórios, metodologias utilizadas pelos professores e necessidades 

dos alunos. 

Para uma análise mais ampla é necessário que os estudantes sejam ouvidos sobre 

os outros dois pontos de pesquisa deste estudo. Como personagens principais do 

processo de ensino, a opinião dos alunos deve ser levada em consideração para análise. 

Por esse motivo, além de avaliarem o ambiente de aula, os estudantes são convidados a 

avaliarem os professores da disciplina. 

Os alunos foram questionados sobre o nível de detalhamento com o qual o 

professor instruía as montagens a serem realizadas nos laboratórios, o nível de cobrança 

de conteúdo, avaliação da didática do professor, o nível de conhecimento do docente, 

uso de métodos inovadores para transmitir o conteúdo e, por fim, empatia com os 

estudantes. 

Em sua maioria, a pesquisa revela grande aceitação dos alunos pela abordagem 

usada pelo professor em sala de aula. 

 87% dos entrevistados afirmam que os professores apresentam um 

elevado nível de detalhamento; 

 83% dos estudantes dizem que os professores apresentam elevado grau 

de cobrança de conteúdo; 
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 92% consideram o nível de conhecimento de seus professores como 

ótimo; 

 52% consideram inovadoras as abordagens do conteúdo em sala de aula; 

 81% acreditam que os professorem possuem elevado nível de empatia 

com os alunos. 

Esta análise condiz com o gráfico de aprendizagem apresentado pela Figura 4.12, 

no qual a maioria dos estudantes assume possuir um nível muito bom em aprendizagem, 

referindo-se à disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas. 

Analisando também as respostas provenientes dos alunos pouco dedicados, nota-

se uma avaliação baixa acerca dos tópicos referidos ao professor. Tais alunos avaliam 

como pouco inovadores, empatia com os estudantes e nível de conhecimento mediano, 

além de apresentarem didática ruim e baixo nível de detalhamento ao instruírem as 

montagens no laboratório. 

Esta análise traz de volta a discussão sobre as abordagens adotadas pelo 

professor dentro de sala de aula. Não existe um método de ensino assertivo. Cada 

instituição, professor e grupo de alunos possuem caracteríticas diferentes e marcantes. 

É preciso aprender a explorar estes pontos, a fim de encontrar uma metodologia que 

funcione em determinada instituição. É necessário pesquisar e analisar o perfil dos 

estudantes, professores e o ambiente de laboratório das escolas de engenharia 

determinar quais metodologias de ensino serão abordadas dentro de sala de aula, mas 

também é preciso reconhecer que o campo do conhecimento está em constante evolução 

e que as abordagens adotadas são mutáveis e sofrer adaptação de acordo com as 

necessidades apresentadas pelos três pilares do processo de aprendizagem. 

4.3.4.4.4.4. Estrutura Funcional da Disciplina de Laboratório de 
Máquinas Elétricas 

Por fim, a última categoria a ser analisada é a estrutura funcional da disciplina 

que é composta pela carga-horária, número de alunos por turma e critérios de avaliação. 

O estudante deixa registrado informações referentes a cada um dos tópicos 

mencionados e também sua proposta do que seria uma expectativa para a estrutura 

funcional da disciplina de Máquinas Elétricas. 
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A realidade da carga-horária da disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas é 

de 30 horas-aula, para as instituições onde a hora-aula é contabilizada em 50 minutos e 

de 36 horas-aula onde a hora-aula é contabilizada em 55 minutos. As aulas de 

laboratório tem carga-horária de 2 horas-aula semanais, ofertadas uma vez por semana. 

Quando perguntados sobre a carga-horária considerada ideal para a disciplina de 

Laboratório, 52% propõem que seja mantida a carga horária de 30 horas-aula, 27% 

sugerem que seja elevada para 60 horas-aula e 21% dizem que o ideal seria a disciplina 

passar a ter 45 horas-aula. Grande maioria dos alunos que propõem uma elevação da 

carga-horária da disciplina avaliou o professor da disciplina com pontuação máxima e se 

autoavaliou com níveis de aprendizado satisfatórios. Tal necessidade da elevação da 

carga-horária por parte destes alunos pode-se dever ao pouco tempo destinado à 

realização das montagens e atividades propostas dentro de sala de aula. Estes dados 

podem ser comprovados pelo gráfico apresentado na Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 - Carga-horária desejada para a disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas. 

Outro tema abordado é o número de alunos por turma no laboratório de 

Máquinas Elétricas. As respostas dos estudantes variaram entre 8 e 12 alunos 

permitidos em sala de aula. Esta informação vai ao encontro dos dados obtidos com a 

pesquisa in loco, a partir dos quais se mostrou que as universidades limitam o número 

de alunos nos laboratórios devido às limitações do espaço físico e também para garantir 

a segurança dos estudantes. 

Ao serem questionados sobre o número de alunos por turma, 47% afirmam que 8 

é o número máximo de alunos no laboratório, 31% acreditam que 12 alunos por turma 

seria o ideal, e 22% consideram a possibilidade de haver 10 alunos por turma. 

O último ponto a ser analisado neste estudo é o critério de avaliação utilizado 

pelo professor. Pelos dados coletados, a grande maioria dos professores atribui maior 
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pontuação aos relatórios relativos aos ensaios realizados nas máquinas (entre 40 a 60% 

do total de pontos a serem distribuídos no semestre). As provas ocupam a segunda 

posição, possuindo entre 20 a 40% dos pontos a serem distribuídos. E em última 

colocação encontram-se trabalhos práticos, exercícios em sala e participação que 

atingem no máximo 20% dos pontos destinados ao laboratório. 

Quando questionados sobre este tópico, os estudantes consideram válidas as 

disposições avaliativas para relatórios e provas, entretanto gostariam que trabalhos 

práticos fossem melhor avaliados, devido ao tempo, esforços exigidos e nível de 

dedicação necessários à execução dos trabalhos prátiicos. 

 

 

 

4.3.5.4.4.5. Expectativas dos Estudantes em relação à Disciplina de 
Laboratório de Máquinas Elétricas 

No fim do questionário foi disponibilizada para o estudante uma área para fazer 

críticas e sugestões referentes à disciplina. Neste espaço foram sugeridas como 

melhorias para a disciplina de laboratório: 

 Aquisição de novas máquinas elétricas por parte da instituição; 

 Mais tempo para a realização das montagens; 

 Mudança na metodologia aplicada pelos professores; 

 Aumento da carga-horária; 

 Necessidades de trabalhos práticos; 

 E práticas com caráter industrial. 

O estudante, assim como o professor da disciplina prática de Máquinas Elétricas, 

está em contato constante com o laboratório. A visão dele sobre o ambiente de ensino e 

sobre as abordagens adotadas pelo professor torna-se imprencindível para a análise das 

metodologias de ensino utilizadas nos laboratórios. O processo de aprendizagem é 

voltado para a busca do conhecimento por parte do aprendiz, sendo estimulado pelo 

professor e pelo ambiente de estudo. Para que a busca pelo conhecimento e a 

capacitação do futuro profissional sejam bem-sucedidas é preciso buscar atender as 
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necessidades apresentadas por professores, alunos e ambiente de estudo, de forma 

coesa, para que não ocorra a desvalorização das competências de nenhum dos três 

pilares. 

 

4.4.4.5. Conclusões 

 

A análise destes dados traz uma nova filosofia para este estudo que aponta para o 

fato de que o currículo de um curso é dependente de diversos processos que ocorrem 

dentro de sala de aula e das diversas atividades acadêmicas, não sendo um objeto 

delimitado e estático que pode ser planejado e em seguida implantado (Santos, 2009). O 

processo de aprendizagem deve abordar o caráter cultural, social e tecnológico do 

profissional da área de Engenharia Elétrica no meio em que se situa. O ensino é 

dinâmico e deve sempre buscar abranger desafios similares aos exigidos na vida 

profissional. Para isso é preciso conectar em um mesmo sistema professor, aluno e 

ambiente de estudo. Tornar o aluno protagonista do processo de aprendizagem, não 

garante, por si só, resultados positivos. É preciso buscar inovar, mas sempre mesclando 

métodos e abordagens distintos para não tratar o ensino como um processo simplista e 

acabar por utilizar uma abordagem estática, onde o maior prejudicado é o estudante, o 

personagem principal desse processo de construção do profissional. 

Professor e laboratório também desempenham papéis importantes no processo 

de aprendizagem que devem ser levados em conta ao pesquisar novas abordagens de 

ensino. A natureza é uma grande cadeia de inter-relações entre espécies e com o meio 

em que vivem. Pode-se considerar a escola de engenharia, tal como a natureza, uma 

grande cadeia de inter-relações. Os três pilares: professor, estudante e ambiente de 

estudo devem coexistir em harmonia, cada qual exercendo seu papel na busca pelo 

aprimoramento do processo de aprendizagem.   
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Capítulo 5 

Conclusão 

5.1. Considerações Finais 

O processo de ensino deve ser analisado pela óptica dos sistemas complexos, pois 

o mesmo é dinâmico, sendo diretamente afetado pelo meio no qual está inserido e, 

paralelamente a este fato, o processo de ensino afeta o meio em que está localizado.  

Existe uma realimentação do conhecimento, do saber, da evolução, o que prova que o 

conhecimento não é uma ciência exata e sim um ciclo infinito em sua busca pelo saber. 

Para compreender o processo de aprendizagem é imprescindível analisar, 

conjuntamente, as abordagens adotadas pelo professor, o engajamento do aluno com 

sua vida acadêmica, como este estudante responde à metodologia escolhida pelo 

docente, como este cenário desenvolve-se dentro do laboratório e qual a contribuição do 

ambiente de estudo para um nível de aprendizagem satisfatório do aluno. Não existe 

uma única metodologia de ensino capaz de suprir todas as deficiências do ensino. Ao 

adotar-se uma única abordagem em qualquer disciplina e acreditar que esta é suficiente, 

o docente cria lacunas no aprendizado dos estudantes, formando fututos profissionais 

com lacunas de conhecimento que tendem a interferir de maneira negativa no ambiente 

de trabalho deste futuro profissional.  

É preciso pesquisar antes de implementar novas metodologias de ensino, mas 

também é necessário mesclar diferentes abordagens a fim de não considerar o processo 

de ensino um sistema sob o paradigma da simplicidade e assim gerar conhecimento 

deficiente. O interessante seria unir pontos fortes das metodologias ativa e passiva, 

como dar seguimento à metodologia de ensino tradicional, que consiste nas explanações 

de conteúdo, mesclando-a com abordagens voltadas para problema, nas quais o aluno 

aprende a pesquisar e a solucionar os problemas propostos pelo docente. 

É importante ressaltar, com base nas análises dos resultados deste trabalho, que 

não é responsabilidade somente do professor promover o processo de ensino na vida 
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acadêmica. A visão do estudante e o ambiente de estudo devem ser considerados 

simultaneamente.  

O laboratório, por mais bem equipado que seja, não garante, por si só, uma 

qualidade no processo de aprendizagem do estudante. Partindo desta análise, tem-se 

que a postura adotada pelo estudante engajado com seu curso não é condição necessária 

e suficiente para se obter o nível de conhecimento necessário ao profissional do século 

XXI. É imprescindível que haja harmonia entre as metodologias abordadas pelo 

professor, condições físicas do laboratório e dedicação do aluno.  

O docente deve ser capaz de observar todo este cenário do ponto de vista dos 

estudantes, ser capaz de compreender onde se encontram as dificuldades dos alunos e 

as deficiências da instituição. A partir de toda esta observação e pesquisa o docente deve 

estar preparado para propor uma metodologia de ensino que corresponda às 

expectativas existentes em relação às melhorias no processo de aprendizado.  

O estudante por sua vez, deve manter-se engajado com sua vida acadêmica, não 

se conformando com o papel de receptor do conhecimento. Os alunos devem exercitar 

sua criatividade científica, buscando resolver os problemas propostos pelo docente 

dentro de sala de aula, e, também, procurar a orientação do professor quando 

necessário. 

Como analisado no Capítulo 4, estudantes assíduos e dedicados à disciplina de 

Laboratório de Máquinas Elétricas garantem obter maiores níveis de aprendizagem na 

disciplina, e consideram-a importante na vida acadêmica e na vida profissional. Os 

estudantes que obtiveram níveis medianos de aprendizagem dizem considerar a 

disciplina prática importante no curso, mas não tão importante na vida profissional. Tal 

informação leva a crer que estes alunos não possuem muita afinidade com a disciplina e 

esta não será a área de atuação seguida por eles. 

As metodologias e o próprio professor da disciplina também influenciam no nível 

de aprendizado de seus alunos. Os professores foram bem avaliados nos quesitos 

propostos pelo questionário do aluno, como nível de conhecimento, nível de cobrança de 

conteúdo, domínio dos temas estudados e didática. Entretanto 49% dos docentes foram 

considerados pouco inovadores em suas aulas. Com base nestes dados, faz-se necessária 

uma mudança nas abordagens dentro dos laboratórios de Máquinas Elétricas, a fim de 

possibilitar ao estudante obter níveis de aprendizagem satisfatórios na disciplina. 
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O ambiente de estudo, neste caso o laboratório, deve oferecer suporte ao 

professor e ao estudante. O laboratório é a sala onde acontece a simulação de problemas 

encontrados na vida profissional real, e por isso não deve encontrar-se desatualizado. 

Neste ambiente, o aprendiz, com a ajuda do professor, deve ser capaz de resolver 

situações problemas condizentes com a grade acadêmica e com o mercado de trabalho. 

Como apresentado e discutido no Capítulo 4, os laboratórios visitados para a elaboração 

deste trabalho, são avaliados pela grande maioria dos alunos entrevistados como 

medianos. Tal avaliação abre espaço para a pesquisa e busca de melhorias nete 

ambiente.  Os professores entrevistados acreditam que seus laboratórios possuem 

deficiências, em graus variados de acordo com cada instituição analisada, mas suprem as 

exigências propostas pelos planos de ensino das intituições. Com base nestas 

informações, para que se torne possível uma reestruturação física do laboratório de 

Máquinas, a fim de melhorar a aprendizagem do estudante, é importante, analisar, 

concomitantemente, as informações sob a óptica estudantil e docente, pois mudanças 

bem-sucedidas só acontecem por meio da conexão dos três pilares: professor, estudante 

e ambiente de estudo. 

Espera-se que este trabalho, apesar de não ter produzido diretamente como um 

subproduto uma resposta definitiva, na forma de um projeto físico de um laboratório ou 

de um projeto didático-pedagógico para a disciplina de Laboratório de Máquinas 

Elétricas, possa auxiliar instituições, coordenadores de curso e demais interessados no 

sentido de contribuir para a contrução da concepção de um laboratório de Máquinas 

Elétricas que sirva aos seus interesses. 

 

 

5.2. Propostas de Continuidade 

Como possíveis trabalhos futuros podem-se apontar: 

 Elaboração de uma proposta de reestruturação do espaço físico do 

laboratório de Máquinas Elétricas que seja condizente com o currículo do 

curso de Engenharia Elétrica e com as necessidades do atual mercado de 

trabalho; 
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 Visitar laboratórios de Máquinas Elétricas e de demais disciplinas que 

ofertem aulas práticas em universidades situadas em outros estados do 

Brasil a fim de comparar as metodologias abordadas em todos estes 

ambientes e realizar um estudo sobre as semelhanças e diferenças 

presentes em todas as aulas práticas ministradas em laboratórios, como 

afeta a formação do aprendiz e interdisciplinalidade presente nos 

currículos das universidades. 

 Elaboração de diretrizes de aula que conciliem as atividades propostas 

dentro do laboratório com o plano de ensino estabelecido pela escola de 

engenharia, partindo da análise do processo de ensino como um sistema 

complexo. 

 Proposta de reestruturação do Laboratório de Máquinas Elétricas tal que, 

os futuros equipamentos elétricos sejam condizentes com a demanda de 

indústrias e empresas como, por exemplo, implementação de motores com 

potências maiores para simular situações reais. 

  



 
 

52 
 

Apêndice A  

Questionário do Aluno 

A-1 Questionário do Aluno 

Por meio deste formulários, convidamos os estudantes para nos ajudar a avaliar a 

disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas (ou equivalente). 

*Obrigatório 

1. Idade * 

2.Faculdade * 

3. Curso * 

4. Período * 

5. Já cursou a disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas (ou equivalente)? * 

 Sim 

 Não 

6.Foi reprovado? * 

 Sim 

 Não 

7.Caso a resposta seja afirmativa, quantas vezes? 

8.Quais foi(ram) o(s) professor(es) da disciplina? * 

9.Qual seu nível de assiduidade/pontualidade na disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas? * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

10. Qual seu nível de dedicação/compromisso dentro da sala de aula * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

11. Qual seu nível de dedicação/compromisso com tarefas extraclasse? * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

12. Qual seu grau de aprendizado na disciplina? * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 
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13. Qual o grau de importância da disciplina de Máquinas Elétricas no Curso? * 

 Marque 1 para a pouco importante e 3 para muito importante. 

14. Qual o grau de importância da disciplina de Máquinas Elétricas na vida 

profissional? * 

 Marque 1 para a pouco importante e 3 para a muito importante. 

 

Nas questões 15 e 16, serão avaliadas as condições físicas do laboratório 

 

15. Ambiente ( iluminação, mobiliário, ventilação) * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

16. Equipamentos (máquinas, medidores e equipamentos de proteção) * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

17. Avalie o sincronismo entre a parte prática e teórica da disciplina * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

18. Avalie o nível de detalhamento com que o professor instruía as montagens. * 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

 

Avalie o professor da disciplina nos seguintes quesitos: 

 

19. Cobrança de conteúdo (nível de rigidez): * 

 Marque 1 para pouca cobrança e 3 para muita. 

20. Didática: * 

 Marque 1 para didática ruim e 3 para ótima didática. 

21. Nível de conhecimento: * 

 Marque 1 para pouco conhecimento e 3 para muito conhecimento 

22. Inovação (adoção de técnicas diferenciadas para lecionar a disciplina): * 

 Marque 1 para pouco inovador e 3 para muito inovador 

23. Empatia com os alunos: * 

 Marque 1 para pior avaliação e 3 para a melhor. 
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As instruções passadas pelo professor (por meio de guias práticos, 

explanação oral ou no quadro, demonstração prática ou outros métodos) são 

suficientes para: 

24. A execução da montagem, a compreensão da atividade e do conteúdo 

técnico?* 

 Marque 1 para a pior avaliação e 3 para a melhor. 

 

Carga Horária 

O aluno deverá informar a carga horária da disciplina e depois ele deverá 

informar qual seria a carga horária desejada. 

 

25. Realidade (Horas-aula por semestre) * 

26. Desejada (Horas-aulapor semestre) * 

 

Número de Alunos por aula 

Nesta seção o aluno informará o número de alunos existentes em cada aula da 

disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas (ou equivalente) e também qual a 

quantidade de alunos que ele  considera ideal em cada turma. 

 

27. Realidade (número de alunos por turma) * 

28. Desejado (número de alunos que você gostaria de ter por turma): * 

 

Avaliação de critérios avaliativos 

 

Convidamos os estudantes a nos ajudarem a analisar os métodos avaliativos da 

disciplina de Laboratório de Máquinas Elétricas (ou equivalente). 

 

Como preencher este questionário? 

Em cada seção estará enunciado um modo de atividade avaliativa. Será pedido ao 

estudante que informe um valor de 0 a 100 (em porcentagem), de quantos pontos o 

professor distribui para cada método avaliativo e qual a porcentagem que o aluno 

gostaria que este método avaliativo tivesse nos 100 pontos a serem distribuídos durante 

o semestre. 
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29. REALIDADE * 

Qual é a porcentagem de pontos que o professor distribui para os seguintes 

itens/critérios? 

 Provas  

 Trabalho Prático 

 Relatórios 

 Exercícios 

 Participação/Presença 

 

30. EXPECTATIVA * 

Qual é a porcentagem de pontos que VOCÊ acha mais adequada para a 

distribuição para os seguintes itens/critérios? 

 Provas 

 Trabalho Prático 

 Relatórios 

 Exercícios 

 Participação/Presença 

 

Pergunta Final 

31. Se você pudesse mudar uma única coisa na disciplina de Laboratório de 

Máquinas Elétricas (exemplo: número de práticas, equipamentos do laboratório, 

professor, trabalhos extraclasse, entre outros), o que seria? Aproveite o espaço abaixo e 

nos conte. 



 
 

56 
 

Referências Bibliográficas 

Bianchini, D., & Gomes, F. d. (Setembro de 2006). O ensino de engenharia por 

meio de laboratórios virtuais de Eletrônica: Uma reflexão entre a montagem no 

protoboard e a simulação. COBENGE . 

Cunha, F. M. (2015). ENSINO DE ENGENHARIA:. Revista Ensino de 

Engenharia:Abordagem pela Complexidade . 

Demo, P. (2000). Conhecer e Aprender: Sabedoria dos Limites e Desafios. Porto 

Alegre: Artes Médicas Sul. 

Gudwin, R. (1996). Aprendizagem Ativa. Acesso em Novembro de 2016, 

disponível em Ricardo Gudwin's Home Page: 

http://faculty.dca.fee.unicamp.br/gudwin/activelearning 

Kirk, E. V. (1979). Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos. 

Pekelman, H., & Jr, A. G. (2004). A importância dos laboratórios no ensino de 

engenharia mecânica. COBENGE . 

PERRENOUD, P. (2000). Dez novas competências. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 

Santos, S. (2009). O Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica 

do CEFET-MG: Das Prescrições Curriculares às Discussões dos Sujeitos das Práticas. 

Guilherme Viecilli Rossi , Estudo da necessidade e estruturação de prática no 

laboratório de automação, 2012, página 23. 

Por que é preciso mudar o ensino de engenharia, Roberto Lobo, 2015 

 

 

 

 

 


