
Resumo 

A evolução tecnológica dos últimos anos na área da comunicação tem contribuído consideravelmente 

para uma globalização do conhecimento. Das tecnologias existentes, destacam-se os computadores 

que interligados através de redes informáticas particulares (Intranets) ou através da Internet, têm 

contribuído para a transmissão de informação entre locais geograficamente distantes. Além da 

flexibilidade fornecida aos diferentes utilizadores no acesso à informação, destacam-se ainda os 

recursos multimédia disponibilizados para a sua apresentação, que permitem tornar mais atraentes 

os conteúdos.  

Torna-se assim evidente a importância e o contributo que a tecnologia, nomeadamente os 

computadores e a Internet, podem ter na melhoria da qualidade do ensino e consequentemente na 

aprendizagem. Neste contexto, já existem muitos ambientes de ensino e aprendizagem capazes de 

fornecer os meios necessários para que professores possam levar aos alunos cursos à distância, 

com resultados pedagógicos semelhantes aos leccionados em salas de aula tradicionais. Embora 

estes ambientes incluam mecanismos para disponibilizar e gerir conteúdos, bem como sistemas de 

gestão e de avaliação, e ainda ferramentas de comunicação que permitem a interacção entre alunos 

(a trabalhar em diferentes computadores) de forma semelhante à das salas de aula tradicionais, 

nenhum deles inclui ferramentas capazes de salvaguardar algumas das necessidades dos cursos 

tecnológicos, nomeadamente os ligados às ciências e engenharias, onde a componente prática é 

fundamental. O projecto europeu PEARL (Practical Experimentation by Accessible Remote Learning) 

teve por base esta limitação e foi concebido com o objectivo de criar infra-estruturas laboratoriais 

remotas capazes de disponibilizar um conjunto de experiências em várias áreas científicas. O 

trabalho descrito nesta dissertação teve por objectivo o desenvolvimento de uma destas infra-

estruturas, que permite a realização de experiências remotas no ramo da electrónica, nomeadamente 

a programação de circuitos baseados em microcontroladores, introdução ao projecto e teste de 

sistemas digitais em FPGAs, e teste de circuitos IEEE 1149.1 e 1149.4. Foi também desenvolvido um 

sistema de gestão que permite controlar os acessos dos alunos a este laboratório remoto, permitindo 

a reserva antecipada dos recursos pretendidos e ainda a manutenção da infra-estrutura laboratorial 

remota, fornecendo a um administrador a possibilidade de gerir clientes e experiências.  

Por fim, realizaram-se dois conjuntos de sessões de validação com alunos, para tirar conclusões 

sobre o sistema desenvolvido e sobre duas das três experiências propostas, bem como uma 

demonstração a pessoal docente e investigador, com o mesmo objectivo. 

Abstract 

Recent trends in communication technologies contributed significantly to knowledge globalisation as 

we know it today. The Internet and all types of Intranets play an important role in this context, by 

enabling an almost immediate exchange of information among people in different geographical 



locations. On the other hand, multimedia technologies enabled a far more attractive format for the 

same contents.  

Altogether, computers and the Internet were able to improve education activities in many aspects, 

including flexibility and pedagogical effectiveness. Currently available e-learning platforms provide the 

required tools to support distance delivery of educational contents, with overall results similar to those 

achievable in conventional classroom settings. Although these tools support a wide range of teaching 

and learning activities, including content management and delivery, and also course management and 

student assessment, as well as synchronous and asynchronous communication resources to enable 

student interaction irrespective of their location, none has so far provided a satisfactory solution to a 

fundamental requirement in science and engineering courses: remote access to laboratory facilities. 

The European project PEARL (Practical Experimentation by Accessible Remote Learning) was 

conceived to overcome this restriction, by developing a set of remote laboratory infrastructures able to 

support practical experiments over the web, in several scientific domains. The work described in this 

dissertation addressed the development of one of these infrastructures, and enables remote access to 

an electronics workbench supporting experiments in three areas: microcontroller-based circuits, 

FPGA-based introductory logic design, and test of IEEE 1149.1 and 1149.4 circuits. A 

scheduling/booking application was also developed to support management of the remote workbench, 

enabling the students to book one-hour sessions and the instructors/technicians to manage 

experiments and control user access.  

Two validation sessions were carried out with students accessing the remote workbench and two of 

the three experiments, followed by a demonstration session to teaching staff with the objective of 

evaluating the proposed solutions in terms of usability and pedagogical effectiveness.  


