
GUIA DO PROFESSOR PARA O LABORATÓRIO VISIR  

 

O laboratório on-line VISIR para experimentos eletroeletrônicos é um laboratório de 

acionamento e controle remoto para realizar experimentos reais  

Para introduzir sessões experimentais de uma disciplina em um laboratório VISIR on-

line e autorizar os alunos matriculados nesta, é necessário seguir o roteiro descrito a seguir. 

 

Administração de laboratório 

 

Como um professor de uma disciplina, você está autorizado a:  

1. Matricular estudantes e adicionar outros professores, se houver, e que irão 

receber os mesmos direitos de acesso que você.  

2. Compor e incluir sessões de laboratório da disciplina.  

3. Fazer a sua reserva de tempo para as sessões.  

 

Para tal você precisa de uma conta de um professor para entrar no laboratório como 

professor. Para criar uma conta para você, o administrador do laboratório VISIR precisa 

saber o endereço de email que você quer para usar como ID de login. O registro do 

procedimento está descrito no Guia do Estudante. Como professor, são concedidos a você 

os direitos de acesso de um aluno também.  

Para adicionar uma disciplina no laboratório o administrador precisa das seguintes 

informações:  

1. O nome da disciplina, ou seja, a notação que você quer que os alunos vejam.  

2. Data de início e a data final da disciplina.  

3. Número máximo de contas de alunos.  

 

A disciplina será visível apenas quando estiver entre o início e as datas de término.  

Se você quiser ministrar a disciplina novamente para novos alunos mais tarde você 

tem de repetir os procedimentos. 

A URL do laboratório VISIR no IFSC é https://visir.florianopolis.ifsc.edu.br. Na Fig. 1, 

um usuário está logado como professor. Você pode ver as disciplinas para os quais o 

usuário está registrado como professor.  



 

Figura 1 - lista de disciplinas do Professor 

 

Selecione a disciplina que deseja administrar na sua lista de disciplinas sob o título 

PROFESSOR. Agora você vai ver a sua página da disciplina, que deverá ser parecida com 

a página da Fig. 2. Aqui você pode adicionar sessões Experiment (experimentos 

preparados), reservas de tempo para as sessões, e adicionar contas para os alunos que 

estão matriculados na disciplina. 

 

 



 

Figura 2 - página da disciplina do professor 

 

Adicionando um experimento preparado 

 

Para adicionar um experimento preparado, ou seja, um conjunto de componentes, 

clique em "Adicionar experimento preparado" na visão da disciplina. A Fig.3 mostra a caixa 

de diálogo para adicionar experiências preparadas. Você deve primeiro iniciar o cliente no 

modo professor, clicando no link na parte superior. Neste modo, é possível selecionar os 

componentes da biblioteca de componentes, que contém uma foto e uma descrição de cada 

componente definida para a plataforma VISIR. Assim, a biblioteca de componentes define 

mais componentes do que as disponíveis na loja componente online. A Biblioteca de 



componentes é uma parte da distribuição open source VISIR. Você pode exibir a biblioteca 

de componentes pressionando o sinal de mais (+) no canto inferior direito da caixa de 

componentes na fig. 4. Ao clicar em um componente na biblioteca de componentes, ele 

aparecerá na caixa do componente. Se você não consegue encontrar um determinado 

componente, peça aos funcionários para incluí-lo. Adicione todos os componentes listados 

na lista de materiais de sua instrução no laboratório Manual. Feche a biblioteca de 

componentes, pressionando o botão de fechar. Agora você pode adicionar uma fiação 

padrão na placa de ensaio, se quiser. Se você quiser alterar o padrão dos instrumentos 

exibidos, pressione o botão com o símbolo de instrumento e escolher os instrumentos que 

você gostaria de ser apresentado como padrão. Depois que a instalação estiver concluída, 

pressione o botão Salvar para salvar sua configuração. Digite o nome e o local de onde você 

quer salvar o arquivo. Os detalhes desse processo estão descritos no Guia do Estudante. 

Em seguida, voltar à página exibida na fig. 3. Escolha um nome de sua experiência 

preparada e escolha o arquivo que você acabou de salvar. Finalmente, pressione o botão 

“Adicionar" para carregar e adicionar o experimento preparado para o sistema. 

 

 

Figura 3 - Add e preparar experimentos 



Você deve verificar se todos os circuitos para serem ligados pelos alunos em 

sua sessão tem permissão para serem criados. Pergunte ao pessoal do laboratório sobre 

as regras Max Lists. Muito provavelmente, pelo menos, alguns dos seus circuitos não serão 

suportados e um número de seus componentes não irão estar presentes na loja de 

componentes. Pergunte ao pessoal se é possível incluí-los. Agora você deve definir novas 

Max Lists em colaboração com o pessoal. Estas listas não devem apenas apoiar seus 

experimentos, mas também apoiar todos os circuitos de segurança possíveis para criar 

usando componentes da loja, incluindo os seus componentes. 

 

Reservas de tempo para sessões de laboratório supervisionados  

O laboratório on-line VISIR tem um sistema de reserva de tempo. Os professores 

podem fazer reserva de tempo para sessões supervisionadas de um disciplina e alunos 

matriculados podem reservar um assento para essas sessões. 

Clique em “Make a teacher scheduled reservation” na figura 2 para fazer uma 

reserva tempo para uma sessão de laboratório supervisionado. Cada sessão acomoda até 

dezesseis alunos. 

 

Contas para estudantes  

Adicionar os alunos, listando os endereços de e-mail na seção "Users" na parte 

inferior da página da disciplina na figura. 3. Todos os alunos listados nessa seção estão 

autorizados a realizar os experimentos listados na seção "Prepared experiments". 

 

 

Figura 4. Add componentes 


