
Resumo  

O termo ensino à distância aplica-se a uma situação de ensino-aprendizagem em que se verifica a 

separação física dos professores e seus alunos. Os vários modelos de ensino à distância são 

construídos com base em componentes-chave do processo instrucional: apresentação do conteúdo; 

aplicação prática; avaliação. Considera-se condição de sucesso no ensino-aprendizagem a 

interacção entre o aluno e o programa computacional, o qual se reveste de dificuldades e exige 

recursos.  

Cada modelo de ensino usa a tecnologia, nos seus mais variados meios, para fazer a "ponte" dessa 

separação física, com o objectivo de incluir todos, ou parte, destes componentes.  

Este tipo de programas de ensino à distância possibilita a aprendizagem aos alunos, ultrapassando 

as desvantagens de limite de tempo, rigidez de horário, distância, impossibilidade física de presença, 

garantido a interacção entre o aluno e o programa computacional.  

Num sentido mais lato, considerando o contexto da Sociedade global de hoje, uma das questões mais 

importantes da actualidade é, sem dúvida, o Sistema de Informação da própria Sociedade. A 

disponibilização e interligação de todas as informações relevantes, é por demais essencial, e está em 

contínua transformação – exposição. É nesse contexto que surge a Internet - o "meio" por excelência, 

a "Auto-estrada" da informação, de partilha da informação.  

No Instituto Superior de Engenharia do Porto existe um Centro CIM (Computer lntegrated 

Manufacturing) que engloba um Sistema de Fabrico Flexível (FMS) o qual integra um processo de 

fabrico constituído por máquinas, robôs, movimentação de peças, armazenamento e todo o hardware 

adicional e software subjacentes à automatização e controlo do processo.  

Conjugando o interesse do estudante de hoje com as potencialidades desse meio privilegiado de 

informação, foram dados os primeiros passos na criação de um espaço virtual, denominado por 

laboratório virtual de produção, construído na Web sobre o Centro CIM.  

Este laboratório, permitirá aos alunos a consulta "on-line" de conteúdos, a aplicação prática e a 

avaliação dos conhecimentos. Toda esta estrutura utiliza uma plataforma flexível de ensino-

aprendizagem suportada numa base de dados.  

Neste estudo, que corresponde a uma primeira fase, a grande disponibilização da informação incidiu 

sobre o Robô, devendo ser prolongada posteriormente a todos os componentes do FMS.  



Abstract  

The meaning of distance learning applies to a teaching-learning situation where there is physical 

separation between the teachers and the students. The various models of distance learning are built 

upon key components found in the educational process: content presentation, practical application of 

knowledge and the evaluation of student learning. Crucial to the success of the teaching-learning 

method is the interaction between the student and the computer program and how the related 

difficulties are overcome with available resources.  

Each distance learning model uses technology, in its various forms, as a “bridge” across the physical 

barriers, with the objective to include all or some of the key component in the process.  

This type of distance learning model allows the student to learn, by overcoming the disadvantages of 

time constraints, rigid schedules, the distance, and the need for physical presence. These obstacles 

are overcome by the interaction of the student and the computer program.  

On a broader sense, considering today's global society, one of the most important aspects is, without 

a doubt, the society's information system. The availability and interchange of all relevant information is 

crucial and is constantly changing. It is in this global context that the Internet appears - an information 

vehicle by excellence, it is the information highway.  

The Instituto Superior de Engenharia do Porto has a Computer Integrated Manufacturing Centre 

(Centro CIM). This facility has a FMS (Flexible Manufacturing System) - an integrated manufacturing 

system, equipped with machines, robots, automatic storage and all the additional hardware and 

software required for the automatization and the process control.  

Combining the interests of students today with the potential of this privileged information vehicle, the 

first steps have been given to create a virtual "area", named virtual manufacturing laboratory, built in 

the Web in Centro CIM.  

This virtual laboratory will provide students with “on-line” access to content, practical application and 

evaluation of their knowledge. The entire structure utilises a flexible platform of teaching-learning 

supported by a database.  

This study, which corresponds to the first phase, centers upon information relating to the Robot and 

should be expanded afterwards to include all the FMS components.  


