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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo propor uma comunidade internacional de práticas para 

docentes usuários do laboratório remoto VISIR. Ao longo da pesquisa, foi necessário estudar sobre 

comunidades de práticas e seu uso potencial em laboratórios remotos; identificar as práticas com 

potencial colaborativo nas instituições e com os docentes participantes; desenvolver o ambiente 

tecnológico necessário para dar suporte à comunidade de práticas proposta; validar a proposta com 

quatro instituições (quatro países – Brasil, Portugal, Espanha e Argentina) para avaliar o modelo 

proposto. A motivação para desenvolvimento desta pesquisa veio do histórico do Laboratório de 

Experimentação Remota (REXLAB) com o projeto VISIR+: Educational Modules for Electric and 

Electronic Circuits Theory and Practice following na Enquiry based Teaching and Learning 

Methodology supported by VISIR+”. O projeto VISIR+ é um projeto de cooperação internacional que 

contou com a participação de 21 instituições ibero-americanas parceiras entre outubro de 2015 e abril de 

2018. A criação da comunidade de práticas online surgiu com objetivo de proporcionar a oportunidade 

de um futuro para o projeto VISIR+. Para realização desta dissertação, foi elaborada uma pesquisa de 

natureza aplicada, abordagem qualitativa, objetivo exploratório e os procedimentos técnicos adotados 

foram pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica compõe a seção de Referencial 

Teórico deste documento; o estudo de caso consiste em visitas de campo para com as intituições 

parceiras da pesquisa e a aplicação de um questionário de validação da plataforma por parte de 

especialistas selecionados – o critério adquirido para seleção dos especialistas foi experiência com o 

projeto VISIR+. A plataforma foi desenvolvida com o uso de Dokuwiki, um software wiki open source 

que contém um grande número de plugins. A partir da coleta de dados pôde-se receber um feedback 

majoritalmente positivo, porém foram apontadas diversas oportunidades de melhorias, que serão 

desempenhadas em breve. Desta forma, a partir da plataforma desenvolvida pode-se planejar trabalhos 

futuros, levando em consideração os resultados obtidos e experiência e parcerias com o projeto VISIR+. 
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