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Resumo: Os laboratórios remotos oferecem recursos para práticas didáticas abordando diversos temas, 

em diferentes áreas, possibilitando aos alunos experiências reais por meio de experimentações e 

manipulação de equipamentos reais. A área da computação requer recursos tecnológicos para incentivar 

o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos para resolução de problemas, por meio da prática da 

lógica de programação, construção e execução de programas. O objetivo desta pesquisa consiste na 

implementação de um sistema para selecionar instâncias do block.ino, assim como, relatar a instalação e 

configuração destes recursos no laboratório de experimentação remota na Universidade Federal de Santa 

Catarina. Os procedimentos metodológicos deste trabalho tem ênfase na pesquisa tecnológica, uma vez 

que, descreve o desenvolvimento de um artefato tecnológico. Esta pesquisa está dividida em três etapas: 

planejamento, desenvolvimento e análise. Este trabalho, também, se propôs a apresentar dados 

referentes à utilização do sistema proposto e das instâncias do block.ino, a partir de instrumentos para 

coleta de dados aplicados aos sujeitos da pesquisa, alunos do ensino superior de uma instituição do sul 

de Santa Catarina, com a finalidade de perceber as contribuições quanto ao uso destas tecnologias. 

Portanto, os dados apresentados demonstraram a aprovação do sistema, dado que, facilitaram o 

direcionamento para a instância do experimento, a partir da seleção dos componentes essenciais para 

realização das atividades didáticas no ambiente de desenvolvimento Arduino. Bem como, evidenciou-se 

o potencial do laboratório remoto block.ino como um recurso pertinente para o aprendizado de lógica de 

programação, eletrônica básica, robótica e programação em Arduino, com acesso remoto a componentes 

reais, que pode ser aplicado tanto na educação básica quanto no ensino superior. 
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